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Έκθεση  Διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  31η 
Δεκεμβρίου 2016 
 
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας  παραθέτουμε  στοιχεία  της  Εταιρείας  που  αφορούν  στη  δραστηριότητά  της  κατά  τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η  Εταιρεία  συστάθηκε  στις  6.5.2016  με  αρχικό  μετοχικό  κεφάλαιο  1.900.000€  το  οποίο 
κατεβλήθη ολοσχερώς με μετρητά στις 29.11.2016. Την 2.12.2016, η Εταιρεία αγόρασε το 
πρώτο της ακίνητο, ένα κατάστημα 1.661,97 τ.μ. με υπόγειο, ισόγειο και πατάρι, στο Δήμο 
Ιεράπετρας Κρήτης. Κατά την 31.12.2016 το ακίνητο δεν ήταν μισθωμένο με αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να μην έχει καταγράψει εισόδημα από μισθώματα κατά την πρώτη της εταιρική 
χρήση και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημιά. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ως άνω χρήσης συντάχτηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ακολουθούμενες 
βασικές  Λογιστικές  Αρχές  αναφέρονται  στις  επεξηγηματικές  σημειώσεις  επί  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016 είναι τα εξής: 
 

 

6.5.2016 – 
31.12.2016

Έσοδα από μισθώματα  0

Λοιπά έσοδα  27

Μικτά κέρδη  27
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0
Λοιπά έξοδα  ‐169.408

Προβλέψεις χρήσης για επισφαλείς απαιτήσεις  0

Λειτουργικά κέρδη  ‐169.382
Χρηματοοικονομικά έσοδα  0

Χρηματοοικονομικά έξοδα  ‐99

Ζημιά προ φόρων  ‐169.480
Φόροι  0

Καθαρή ζημιά χρήσης  ‐169.480
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δεν πραγματοποιεί σημαντικές συναλλαγές 
ούτε  διαθέτει  καταθέσεις  σε  ξένο  νόμισμα.  Ως  εκ  τούτου,  η  Εταιρεία  δεν  αντιμετωπίζει 
ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρεία, πέρα από τα ταμειακά διαθέσιμά της τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα 
στο  εσωτερικό,  δεν  διαθέτει άλλα στοιχεία  του  ενεργητικού που  να  είναι  υποκείμενα σε 
πιστωτικό  κίνδυνο,  καθώς  για  τη  χρήση  του  2016  δεν  έχει  καταγράψει  εισόδημα.  Οι 
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της 31.12.2016 αποτελούνται από πιστωτικό ΦΠΑ για το 
οποίο δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος. 
 
Η Εταιρεία δεν αναμένει ζημιές που να αφορούν στα ταμειακά της διαθέσιμα. 
 
Κίνδυνος Τιμών 
 
Η  Εταιρεία  δεν  κατέχει  χρηματοοικονομικά  μέσα  διαθέσιμα  προς  πώληση  ή 
χρηματοοικονομικά  μέσα  στην  εύλογη  αξία  μέσω  της  κατάστασης  αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον,  κατά  την  31.12.2016  δεν  μισθώνει  το  ακίνητό  της  και  επομένως  δε  τίθεται 
κίνδυνος από τη διακύμανση του ύψους των μισθωμάτων. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών 
της. Επιπλέον, η εταιρεία εκτιμά ότι  τα μισθώματα που θα λαμβάνει από την μελλοντική 
μίσθωση του ακινήτου της θα είναι επαρκή για την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών 
εξόδων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 
 
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών 
 
Η Εταιρεία προς το παρόν δεν έχει ουσιαστικές ταμειακές εισροές και δεν διαθέτει δανεισμό 
ο οποίος να την εκθέσει σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Στις 4.5.2017 η εταιρεία «Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.» απέκτησε το σύνολο των 
μετοχών  της  Εταιρείας  και  ανήκει  από  εκείνη  την  ημερομηνία  στον  Όμιλό  της.  Η 
«Intercontinental  International  Α.Ε.Ε.Α.Π.»  είναι  μια  εισηγμένη  ανώνυμη  εταιρεία 
εκμετάλλευσης ακινήτων. 
 
Επιπλέον,  τον  Απρίλιο  του  2017,  η  Εταιρεία  μίσθωσε  το  ακίνητο  στην  Ιεράπετρα  στην 
εταιρεία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.». 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι η συμμετοχή της στον όμιλο της «Intercontinental International» καθώς 
και η σύμβαση μίσθωσης με την εταιρεία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» θέτει 
τα θεμέλια για μια στέρεη ανάπτυξη και αναμένει μια σταθερή κερδοφορία για την επόμενη 
χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αθήνα , 4 Απριλίου 2018  

Οι δηλούντες 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος                                               Ο Διευθύνων Σύμβουλος   
     
     
     

Ελένη Χαλικιά                                           Μάριος Αποστολίνας   
ΑΔΤ ΑΕ 783895                                          ΑΔΤ ΑΝ024492   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 Σημείωση  31.12.2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  5  1.650.000 

   1.650.000 
  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  6  26.870 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7  118.177 

   145.047 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.795.047 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Μετοχικό κεφάλαιο  8  1.900.000 

Κέρδη εις νέον  ‐169.480 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.730.520 
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  9  64.527 

   64.527 
  

Σύνολο υποχρεώσεων  64.527 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1.795.047 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι  σημειώσεις  στις  σελίδες  9  έως  18  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτών  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

  Σημείωση 
6.5.2016 ‐ 
31.12.2016 

Έσοδα από μισθώματα  0 

Λοιπά έσοδα  27 

Μικτά κέρδη  27 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0 
Λοιπά έξοδα  10  ‐169.408 

Προβλέψεις χρήσης για επισφαλείς απαιτήσεις  0 

Λειτουργικά κέρδη  ‐169.382 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  ‐99 

Ζημιά προ φόρων  ‐169.480 
Φόροι  0 

Καθαρή ζημιά χρήσης  ‐169.480 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
Ποσά που ενδέχεται να μεταφερθούν 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

 

Κέρδη/Ζημίες από αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση 

 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης  ‐169.480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι  σημειώσεις  στις  σελίδες  9  έως  18  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτών  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσματ
α εις νέον 

Σύνολο  

 
Υπόλοιπο 6 Μαΐου 2016  1.900.000   1.900.000

Καθαρή ζημιά χρήσης  ‐169.480  ‐169.480

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης  1.900.000 ‐169.480  1.730.520

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016  1.900.000 ‐169.480  1.730.520

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι  σημειώσεις  στις  σελίδες  9  έως  18  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτών  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Σημείωση 
6.5.2016 ‐
31.12.2016

Ζημιά προ φόρων  ‐169.480
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:   
Έξοδα τόκων  99
    
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  ‐26.870
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 

 
64.527

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
‐131.725

Καταβληθέντες φόροι  0

Καταβληθέντες τόκοι  ‐99

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες(α) 

 
‐131.823

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες   
(Αγορές) / Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 
και άυλων παγίων 

5 
‐1.650.000

Τόκοι εισπραχθέντες  0

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 
‐1.650.000

    
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
 

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου  9  1.900.000
Καθαρές Ταμειακές Ροές  από Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

 
1.900.000

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 

 
118.177

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης 

 
0

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα 
ταμειακά διαθέσιμα 

 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης 

 
118.177

 
 
 
 
 
 
Οι  σημειώσεις  στις  σελίδες  9  έως  18  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτών  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνα 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Στην παρούσα οικονομική έκθεση περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
«BIERCO  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  A.E.»  (η  «Εταιρεία»)  με  ημερομηνία  31  Δεκεμβρίου 
2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση 
ακινήτων.  
 
Η  Εταιρεία  εδρεύει  στην  Ελλάδα,  Βασ.  Γεωργίου  Β’  12,  10674  Αθήνα  με  Αρ.  Γ.Ε.ΜΗ: 
138830501000.  Κατά  την  31.12.2016,  η  εταιρεία  «TULPENBOOM  B.V.»  με  έδρα  στο 
Varsserveld της Ολλανδίας, κατέχει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας. 
 
Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  έχουν  εγκριθεί  προς  δημοσίευση  από  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  της  Εταιρείας  την  4η  Απριλίου  2018  και  τελούν  υπό  την  έγκριση  της  Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Βάση προετοιμασίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα 
με  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  («ΔΠΧΑ»),  και  τις Διερμηνείες  της 
Επιτροπής  Διερμηνειών  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από 
τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 
 
2.1.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα  νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις  προτύπων  και  διερμηνείες  έχουν  εκδοθεί,  τα 
οποία  είναι  υποχρεωτικά  για  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  κατά  τη  διάρκεια  της 
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 
την  εφαρμογή αυτών  των  νέων προτύπων,  τροποποιήσεων  και  διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η  τροποποίηση διευκρινίζει  ότι  η  χρήση μεθόδων βασισμένων στα  έσοδα δεν  είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  
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ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι  τροποποιήσεις  διευκρινίζουν  τις  οδηγίες  του  ΔΛΠ  1  σχετικά  με  τις  έννοιες  της 
σημαντικότητας  και  της  συγκέντρωσης,  την  παρουσίαση  των  μερικών  αθροισμάτων,  την 
δομή  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  και  τις  γνωστοποιήσεις  των  λογιστικών 
πολιτικών.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 
σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010‐12 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 
βραχυπρόθεσμων  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  στα  ποσά  των  τιμολογίων  σε 
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και  τα  δύο  πρότυπα  τροποποιήθηκαν  προκειμένου  να  διευκρινιστεί  ο  τρόπος  με  τον 
οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο 
της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία 
εταιρεία  που  παρέχει  υπηρεσίες  βασικού  διοικητικού  στελέχους  στην  οικονομική 
οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ  15  «Έσοδα  από  Συμβόλαια  με  Πελάτες»  (εφαρμόζεται  στις  ετήσιες  λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να 
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών  κεφαλαιαγορών.  Περιλαμβάνει  τις  αρχές  που  πρέπει  να  εφαρμόσει  μία 
οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή 
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες 
στο  ποσό  το  οποίο  αναμένει  να  δικαιούται  σε  αντάλλαγμα  για  αυτά  τα  αγαθά  ή  τις 
υπηρεσίες.  Η  Εταιρεία  εξετάζει  επί  του  παρόντος  τις  επιπτώσεις  του  ΔΠΧΑ  15  στις 
χρηματοοικονομικές  καταστάσεις,  ωστόσο  η  υιοθέτησή  του  δεν  αναμένεται  να  έχει 
σημαντική επίπτωση σε αυτές λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το  ΔΠΧΑ  16  εκδόθηκε  τον  Ιανουάριο  του  2016  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. Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, 
δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι  τροποποιήσεις  εισάγουν  υποχρεωτικές  γνωστοποιήσεις  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα 
στους  χρήστες  των  οικονομικών  καταστάσεων  να  αξιολογήσουν  τις  μεταβολές  των 
υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά 
προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. 
Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να 
τεκμηριωθεί.  

2.2 Συνέχιση δραστηριότητας 
 
Οι  παρούσες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  έχουν  συνταχθεί  με  βάση  την  αρχή  της 
συνεχιζόμενης  δραστηριότητας  (going  concern)  όπως  θεώρησε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
αξιολογώντας  το  γεγονός  ότι  η  Εταιρεία  έχει  επαρκή  διαθέσιμα  για  την  κάλυψη  των 
υποχρεώσεων της στο επόμενο διάστημα καθώς και τα μεταγενέστερα της χρήσης γεγονότα 
δηλαδή τη μίσθωση του ακινήτου της Εταιρείας από μεγάλο όμιλο αλλά και την συμμετοχής 
της στον όμιλο της «Intercontinental International». 
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2.3 Λογιστικές Αρχές 
 

2.3.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

Όλα  τα  ενσώματα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  παρουσιάζονται  στην  Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης σε ιστορικό κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις. Το ιστορικό 
κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα  με την απόκτηση των παγίων 
στοιχείων. Οι μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε  επαύξηση  της  λογιστικής αξίας 
των ενσωμάτων παγίων ή ως  ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι  τα μελλοντικά 
οικονομικά  οφέλη  που  θα  εισρεύσουν  στην  Εταιρεία  και  το  κόστος  τους  μπορεί  να 
επιμετρηθεί  αξιόπιστα.  Το  κόστος  επισκευών  και  συντηρήσεων  καταχωρείται  στην 
κατάσταση  αποτελεσμάτων  της  περιόδου  που  πραγματοποιούνται.  Οι  αποσβέσεις  των 
παγίων  στοιχείων  του  ενεργητικού  υπολογίζονται  με  βάση  τη  μέθοδο  της  σταθερής 
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως:  
 
Κτήρια και εγκαταστάσεις κτηρίων:     25 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:           4–7 έτη  
Μεταφορικά μέσα:                                  10 έτη 
 
Οι  υπολειμματικές  αξίες  και  οι  ωφέλιμες  ζωές  των  ενσωμάτων  παγίων  υπόκεινται  σε 
επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Η λογιστική 
αξία ενός πάγιου στοιχείου μειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του, όταν η λογιστική του αξία 
υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημ.2.3.2). 

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου 
και καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

2.3.2 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
 
Τα  μη  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  αποσβένονται  ελέγχονται  για 
σκοπούς απομείωσης 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 στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς 
προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 
επίπεδο για  το οποίο οι  ταμειακές ροές δύναται  να προσδιοριστούν  ξεχωριστά  (μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες 
περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς για τυχόν αναστροφή.  

2.3.3 Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μειωμένο 

με  τυχόν πρόβλεψη απομείωσης. Η πρόβλεψη απομείωσης  για  τις  εμπορικές απαιτήσεις 
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δημιουργείται  όταν  υπάρχει  αντικειμενική  ένδειξη  ότι  η  Εταιρεία  δεν  είναι  σε  θέση  να 

εισπράξει  όλα  τα  ποσά  των  απαιτήσεων  με  βάση  τους  συμβατικούς  όρους.  Το  ποσό  της 

πρόβλεψης  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  και  της  παρούσας  αξίας  των 

εκτιμώμενων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών,  προεξοφλημένη  με  το  αρχικό  πραγματικό 

επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.  

2.3.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο απόκτησης της 
επένδυσης  και  επανεξετάζει  την    ταξινόμηση  σε  κάθε  ημερομηνία  παρουσίασης  της 
επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της επένδυσης. 

Απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  πάγιες  ή 
προσδιορισμένες πληρωμές,  τα οποία δε διαπραγματεύονται σε  ενεργείς αγορές  και  δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται  στο  μη  κυκλοφορούν  ενεργητικό.  Οι  απαιτήσεις  της  Εταιρείας 
περιλαμβάνουν τα κονδύλια «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.   

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό  παρουσιάζεται  στην  κατάσταση  χρηματοοικονομικής  θέσης,  όταν  υπάρχει  νομικά 
εκτελεστό  δικαίωμα  συμψηφισμού  των  ποσών  που  αναγνωρίστηκαν  και  παράλληλα 
υπάρχει  η  πρόθεση  να  γίνει  διακανονισμός  σε  καθαρή  βάση,  ή  η  ανάκτηση  του 
περιουσιακού στοιχείου  και  ο  διακανονισμός  της  υποχρέωσης  να  γίνουν  ταυτόχρονα.  Το 
νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει 
να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των 
υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.   

2.3.5 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι  κοινές  μετοχές  καταχωρούνται  στα  ίδια  κεφάλαια.  Τα  έξοδα  αυξήσεως  κεφαλαίου 

παρουσιάζονται,  καθαρά  από  φόρους,  αφαιρετικά  στα  ίδια  κεφάλαια  ως  μείωση  του 

προϊόντος έκδοσης.  

 

2.3.6 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι  υποχρεώσεις  αρχικά  αναγνωρίζονται  στην  εύλογη  αξία  τους  και  μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο  του πραγματικού επιτοκίου.  
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2.3.7 Τρέχουσα φορολογία 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της  Εταιρείας  και  βάσει  της  ισχύουσας  φορολογικής  νομοθεσίας.  Η  Διοίκηση  σε  τακτά 
χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση της σε θέματα που σχετίζονται με τις φορολογικές 
αρχές  και  σχηματίζει  προβλέψεις  όπου  απαιτείται  για  τα  ποσά  που  αναμένονται  να 
πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 
 
2.3.8 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, με τη σταθερή 

μέθοδο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες 

της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, με τη 

σταθερή  μέθοδο,  μειωτικά  των  εσόδων  από  λειτουργικές  μισθώσεις.  Τα  μεταβλητά 

(ενδεχόμενα)  μισθώματα,  όπως  ενοίκια  βάση  του  κύκλου  εργασιών,  καταχωρούνται  ως 

έσοδα  στις  περιόδους  κατά  τις  οποίες  έχουν  πραγματοποιηθεί.  Στη  χρήση  του  2016,  η 

Εταιρεία δεν απέκτησε έσοδα από μισθώματα. 

 2.4.6 Μισθώσεις  

α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής: 

 (i)  Λειτουργική  μίσθωση  –  μισθώσεις  όπου  ουσιωδώς  οι  κίνδυνοι  και  τα  οφέλη  της 

ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

προκαταβολών,  (καθαρές  από  τυχόν  κίνητρα  που  προσφέρθηκαν  από  τον  εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα  χρήσης,  με  τη  σταθερή  μέθοδο,  αναλογικά  κατά  τη 

διάρκεια της μίσθωσης. Στην χρήση του 2016 Εταιρεία μισθώνει την εγκατάσταση της έδρας 

της.  

(ii) Χρηματοδοτική μίσθωση – Η Εταιρεία προς το παρόν δεν έχει συνάψει, ως μισθωτής, 
χρηματοδοτική μίσθωση.  
 
β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 
 
(i) Λειτουργική μίσθωση – Η Εταιρεία στην χρήση του 2016 δεν έχει εκμισθώσει το ακίνητό 
της. Η πολιτική της Εταιρεία είναι τα ακίνητά της να τα μισθώνει με συμβάσεις λειτουργικής 
μίσθωσης.  Όταν  ακίνητα  έχουν  μισθωθεί  με  λειτουργική  μίσθωση,  ταξινομούνται  ως 
επενδύσεις  σε  ακίνητα  στην  κατάσταση  χρηματοοικονομικής  θέσης.  Τα  έσοδα  από 
μισθώματα  (μείον  την  αξία  τυχόν  κινήτρων  που  παρέχονται  από  τον  εκμισθωτή) 
αναγνωρίζονται  με  τη  μέθοδο  του  σταθερού  ποσού  κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης. 
Εγγυήσεις μισθωμάτων που εισπράττονται κατά την έναρξη μιας σύμβασης αναγνωρίζονται 
ως υποχρεώσεις και παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους.  
 
(ii) Χρηματοδοτική μίσθωση – Η Εταιρεία προς το παρόν δεν έχει συνάψει, ως εκμισθωτής,  
χρηματοδοτική μίσθωση. 
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Eταιρεία εκτίθεται σε  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους όπως  κίνδυνο αγοράς  (κίνδυνος 
ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηματοοικονομικοί  κίνδυνοι  σχετίζονται  με  τα  παρακάτω  χρηματοοικονομικά  μέσα: 
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις. 
 
Οι λογιστικές αρχές σχετικά με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη 
Σημείωση 2. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η διαχείριση 
κινδύνων  εστιάζεται  κυρίως  στην  αναγνώριση  και  εκτίμηση  των  χρηματοοικονομικών 
κινδύνων όπως  τον κίνδυνο αγοράς  (συναλλαγματικός κίνδυνος,  κίνδυνος επιτοκίου),  τον 
πιστωτικό  κίνδυνο,  τον  κίνδυνο  ρευστότητας  και  την  πολιτική  επένδυσης  πλεονάζουσας 
ρευστότητας.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δεν πραγματοποιεί σημαντικές συναλλαγές 
ούτε  διαθέτει  καταθέσεις  σε  ξένο  νόμισμα.  Ως  εκ  τούτου,  η  Εταιρεία  δεν  αντιμετωπίζει 
ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία, πέρα από τα ταμειακά διαθέσιμά της τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα 
στο  εσωτερικό,  δεν  διαθέτει άλλα στοιχεία  του  ενεργητικού που  να  είναι  υποκείμενα σε 
πιστωτικό  κίνδυνο,  καθώς  για  τη  χρήση  του  2016  δεν  έχει  καταγράψει  εισόδημα.  Οι 
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της 31.12.2016 αποτελούνται από πιστωτικό ΦΠΑ για το 
οποίο δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία δεν αναμένει ζημιές που να αφορούν 
στα ταμειακά της διαθέσιμα.  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανά 
βαθμίδα πιστωτικής αξιολόγησης (Moody’s) στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 
 

Αξιολόγηση  Ταμειακά διαθέσιμα 
Εμπορικές και 

λοιπές απαιτήσεις 

(ποσά σε € χιλ.)     31.12.2016  31.12.2016 

Aaa   ‐   ‐ 

Caa1  ‐  ‐ 

Caa2    ‐   ‐ 

Caa3  118.177   ‐ 

Μη αξιολογηθέντα   ‐  26.870 
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Κίνδυνος Τιμών 
 
Η  Εταιρεία  δεν  κατέχει  χρηματοοικονομικά  μέσα  διαθέσιμα  προς  πώληση  ή 
χρηματοοικονομικά  μέσα  στην  εύλογη  αξία  μέσω  της  κατάστασης  αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον,  κατά  την  31.12.2016  δεν  μισθώνει  το  ακίνητό  της  και  επομένως  δε  τίθεται 
κίνδυνος από τη διακύμανση του ύψους των μισθωμάτων. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών 
της. Επιπλέον, η Εταιρεία εκτιμά ότι  τα μισθώματα που θα λαμβάνει από την μελλοντική 
μίσθωση του ακινήτου της θα είναι επαρκή για την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών 
εξόδων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 
 
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών 
 
Η Εταιρεία προς το παρόν δεν έχει ουσιαστικές ταμειακές εισροές και δεν διαθέτει δανεισμό 
ο οποίος να την εκθέσει σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
 
Οι  εκτιμήσεις  και  οι  κρίσεις  της  Διοίκησης  επανεξετάζονται  διαρκώς  και  βασίζονται  σε 
ιστορικά  δεδομένα  και  προσδοκίες  για  μελλοντικά  γεγονότα,  που  κρίνονται  εύλογες 
σύμφωνα με τα ισχύοντα. Κατά τη χρήση που έκλεισε την 31.12.2016, η Εταιρεία δεν προέβη 
σε  σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις  και  παραδοχές,  ούτε  χρειάστηκε  η  Διοίκηση  να 
χρησιμοποιήσει σημαντικές εκτιμήσεις για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 
 
5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

 Οικόπεδα και 
κτήρια 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 

Κατά την 6/5/2016  0

Προσθήκες χρήσεως                                                            1.650.000

Μειώσεις χρήσεως  0

Κατά την 31/12/2016  1.650.000

Σωρευμένες αποσβέσεις 

Κατά την 6/5/2016  0

Αποσβέσεις χρήσεως  0

Μειώσεις χρήσεως  0

Κατά την 31/12/2016  0

Αναπόσβεστη αξία 

Κατά την 31/12/2016  0
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6. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
 31.12.2016 

ΦΠΑ Εισπρακτέος  26.870

Σύνολο 26.870

 
7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
 31.12.2016

Καταθέσεις όψεως σε €  118.177

Σύνολο 118.177

 
8. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  την  31.12.2016  ήταν  1.900.000€,  πλήρως 
καταβεβλημένο με μετρητά και διαιρεμένο σε 19.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική 
αξία 100€.  
 
9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 31.12.2016

Προμηθευτές  55.840

Καταθέσεις Μετόχων  3.500

Φόροι ‐ Τέλη  5.187

Σύνολο  64.527

 
10. Λοιπά έξοδα 
 
   31.12.2016

Αμοιβές τρίτων  114.978

Ενοίκια  400

Φόροι ‐ Τέλη  51.666

Διάφορα έξοδα  2.364

Σύνολο 169.408
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11. Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 
Ο  παρακάτω  πίνακας  απεικονίζει  τα  υπόλοιπα  και  τις  συναλλαγές  της  Εταιρείας  με 
συνδεόμενα μέρη: 
 

Υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη  31.12.2016 

Καταθέσεις μετόχων  3.500 

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη  31.12.2016 

Αγορά υπηρεσιών από λοιπά συνδεόμενα μέρη  73.600 

 
 
12. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Στις 4.5.2017 η εταιρεία «Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.» απέκτησε το σύνολο των 
μετοχών  της  Εταιρείας  και  ανήκει  από  εκείνη  την  ημερομηνία  στον  Όμιλό  της.  Η 
«Intercontinental  International  Α.Ε.Ε.Α.Π.»  είναι  μια  εισηγμένη  ανώνυμη  εταιρεία 
εκμετάλλευσης ακινήτων. 
 
Επιπλέον,  τον  Απρίλιο  του  2017,  η  Εταιρεία  μίσθωσε  το  ακίνητο  στην  Ιεράπετρα  στην 
εταιρεία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» 
 
 
 

Αθήνα , 4 Απριλίου 2018 

 

Οι δηλούντες 
 

H Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Οικονομικός 
               Διευθυντής 
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