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ΕΤΗΣΙΑ	ΕΚΘΕΣΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΤΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	`ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας 

Αστήρ Μαρίνας Βουλιαγμένης Α.Ε. χρήσεως 2016 

 

Η παρούσα έκθεση του Δ.Σ. της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης  ΑΕ (ή «Εταιρεία») αφορά στη 
χρήση 2016 και περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 4, παρ. 7 του Ν.3556/2007. 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε την 4.10.2012 από την Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ (η 
«Μητρική») και υπέγραψε σύμβαση για τη μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Λιμένα 
Βουλιαγμένης, για 40 έτη. Το  συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε 
σε Ευρώ 43 εκατ.. πλέον πληθωρισμού και μιας ποσοστιαίας μονάδας 1%. 
 
Επενδύσεις 
 
Κατά την υπογραφή της ως άνω σύμβασης η Εταιρεία κατέβαλε στο 2012, ως προκαταβολή 
μίσθωμα ύψους Ευρώ 12.9 εκατ. πλέον χαρτοσήμου. Η καταβολή αυτή αποτελεί όρο της 
σύμβασης και αναλογεί σε 30% του συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος. 
 
Στο 2016 η Εταιρεία επένδυσε Ευρώ 98 χιλ (2015: Ευρώ 85 χιλ.) κυρίως για έργα βελτίωσης 
των εγκαταστάσεων.  
 
Οικονομικά αποτελέσματα 
 
Κατά τη χρήση 2016, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε  Ευρώ 1,76 εκατ. έναντι 
Ευρώ 1,76 εκατ. το 2015. Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε 
σε κέρδη Ευρώ 429 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 399 χιλ. το 2015. Τα καθαρά αποτελέσματα 
μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημία Ευρώ 200 χιλ. έναντι ζημίας Ευρώ 
306 χιλ. το 2015.   
 
Σημειώνεται ότι οι δείκτες «Γενικής Ρευστότητας», «Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων» και 
«Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδίων Κεφαλαίων» ανήλθαν αντίστοιχα σε 0,77 
(2015 : 1,37), 2,87 (2015 : 3,05) και 2,65 (2015 : 2,85). 
 
Οψιγενή γεγονότα 
 
Στις 27.10.2016 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των 
μετοχών της μητρικής Αστήρ Παλάς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) και το 
ΤΑΙΠΕΔ στην Apollo Investment ΗoldCo, θυγατρική εταιρεία της Jermyn Street Real Estate 
Fund IV LP, η οποία πλειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό. H νέα ιδιοκτήτρια απέκτησε 
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής ποσοστό 88,5% των μετοχών της Αστήρ Παλάς 
Βουλιαγμένης ΑΞΕ. 
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Apollo 
Investment Holdco S.A.R.L.» απέκτησε επιπλέον μετοχές της μητρικής Εταιρείας μέσω 
χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου της Apollo Investment Holdco S.A.R.L. στην μητρική Εταιρεία 
διαμορφώθηκε σε 98,42%. κατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
 
 
Περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέματα 
 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. 
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Η Εταιρεία εντός του έτους 2016, κράτησε σε ισχύ το σύστημα συλλογής και διαχείρισης 
αποβλήτων της μαρίνας, ανανεώνοντας τις συμβάσεις ασφαλούς  απομάκρυνσης αποβλήτων 
και καταθέτοντας την αναθεώρηση του σχεδίου «Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων» στη ΓΓΛΠ, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις της 
MΑRPOL και της ΚΥΑ 8111.1/41/2009  
 
Επίσης, ανανέωσε το πιστοποιητικό BS EN ISO 9001:2008 με την Lloyds Register LRQA 
όπως και την ειδική πιστοποίηση για την λειτουργία της από την Lloyds Register LRQA 
(Certificate No PIR15041887) το οποίο ισχύει μέχρι τις 18/5/2018. 
 
 
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2016 και η επίδραση τους στις 
οικονομικές καταστάσεις 
 
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται λόγω μη συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Οι 
τιμολογήσεις γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στο ύψος των απαιτήσεων από πελάτες. Η 
Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Το επίπεδο του 
πιστωτικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση 
ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το πιστωτικό και χρονολογικό όριο ανά 
πελάτη.  
Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίων 
Οι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται με επιτόκιο Euribor και 
ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως μέσω του δανεισμού με κυμαινόμενο 
επιτόκιο. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η Εταιρεία 
παρακολουθεί τη διακύμανση των επιτοκίων και λαμβάνει μέτρα περιορισμού του 
χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των διαθεσίμων. 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη ρευστότητα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταμειακών 
ροών και της εξασφάλισης διαθεσίμων και χρηματοδότησης, προς κάλυψη λειτουργικών 
καθώς και επενδυτικών εκροών. 
 
Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και 
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών που αφορούν την περίοδο 
1.1.2016-27.10.2016 καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται κατά την 
27.10.2016 αναλύονται ως εξής: 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Συνδεόμενο μέρος 
 

Περιγραφή συναλλαγής 27.12.2016 31.12.2015 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος   Έξοδα από τόκους........................................ 521 705 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Έσοδα από τόκους …....….…….................. 9 28 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Προμήθειες και έξοδα τραπεζών.................. 27 32 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Παροχή υπηρεσιών………………………... 2 6 
ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική»  Έξοδα ασφαλίστρων γενικών κινδύνων…... 29 36 
Συνδεόμενο μέρος  Περιγραφή υπολοίπου 31.12.2016 31.12.2015 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.............. - 2.190 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Δανειακές υποχρεώσεις................................ - 10.470 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Οφειλόμενοι τόκοι δανείων.......................... - 346 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Εγγυητικές επιστολές................................... - 2.005 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Υποχρεώσεις από οφειλόμενες προμήθειες. - - 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών…….. - 1 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου………… 5.000 5.000 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη δεν δικαιούνται παροχές μετά από την έξοδο 
από την υπηρεσία, καθώς και παροχές εξαρτημένες από την αξία μετοχών.  
 
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας δεν έχουν λάβει σημαντικού ύψους δάνεια από τη 
μητρική ή από άλλα συνδεόμενα μέρη.  
 
Η Εταιρεία δεν είχε αμοιβές Δ.Σ. στη χρήση 2016 και οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 53 χιλ (31.12.2015: Ευρώ 53 χιλ.). 
 
Λοιπές πληροφορίες  
 
Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 5.000 χιλ., διαιρούμενο σε 1.000 χιλ. 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής  αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.  
 
Η Γενική Συνέλευση των (Μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, όπου 
παραπέμπει το Άρθρο 28 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας 
περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
 
Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει το Άρθρο 8 του καταστατικού 
της Εταιρείας και ο Νόμος. 
 
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα 
ελέγχου. 
 
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές της. 
 
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, το Δ.Σ. της Εταιρείας 
έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. 
Στη περίπτωση αυτή, και σύμφωνα με το Άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, το 
μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο 
κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. 
Η ως άνω εξουσία του Δ.Σ. ισχύει για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και μπορεί 
να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 
πενταετία για κάθε ανανέωση. 
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ.  
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και στο προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους 
ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, 
τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα 
(option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, 
τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης 
με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του 
προγράμματος και κάθε άλλο συναφή όρο. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του καταστατικού, για χρονικό διάστημα 5 ετών 
από τη σύσταση της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα 5 ετών από την 
ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Μίσθωσης του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης 
μεταξύ της εταιρείας και της ΕΤΑΔ δεν θα μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση της εταιρείας 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΔ. 
 
Το Δ.Σ., με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται 
διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς 
μετοχών το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους και στη συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες μετοχές 
στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό 
κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση της 
ως άνω δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος. 
 
Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 
Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας δεν υφίστανται 

 
Αθήνα,  31 Μαΐου 2017 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

& 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

…………………........….………… 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΓΡΙΒΕΑΣ 
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ΕΤΗΣΙΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
31 Δεκεμβρίου 2016 

σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε την 31 Μαΐου 2017 και έχουν αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astir-marina.com.  
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  Από 
1.1.2016 

Από 
1.1.2015 

χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 31.12.2016 31.12.2015 
    
Κύκλος εργασιών……………………………………………………… 4 1.776 1.757 
Κόστος πωλήσεων…………………………..………………………… 5 (1.776) (1.817) 
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)   - (60) 
    
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως………………………………………… 4 636 602 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ………………...….....……………….. 6 (141) (112) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως…………………………………………. 6 (4) (2) 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες)  491 428 
    
Τέλη ακίνητης περιουσίας.....…………………………………………. 20 (65) (36) 
Κέρδη / (Ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες  426 392 
    
Χρηματοοικονομικά έσοδα...………………………………………..… 7 27 40 
Χρηματοοικονομικά έξοδα.………………….……………..…….…… 8 (653) (738) 

Αποτελέσματα προ φόρων  (ζημίες)   (200) (306) 

    
Φόρος  εισοδήματος................................................................................ 9 - - 
Καθαρές ζημίες μετά από φόρους (Α)  (200) (306) 

    
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  - - 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά φόρων (Α)+(Β)  (200) (306) 



Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. 

Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσεως 2016 

 

 

9

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 
χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 31.12.2016 31.12.2015 
    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Ασώματες ακινητοποιήσεις…...……………………………..…...... 10 2 4 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις……………………………………….. 11 254 167 
Λοιπές απαιτήσεις………...………………………………………………. 14 11.694 12.028 

Σύνολο μη κυκλοφορούν ενεργητικού  11.950 12.199 

    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες…………………………………………………………….. 12 225 178 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα…………...………....………... 13 949 2.195 
Λοιπές απαιτήσεις…...………..……...……….........……….................... 14 346 337 

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού  1.520 2.710 

    



Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. 

Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσεως 2016 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  13.470 14.909 

    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια…………………………..…....……..................... 15 7.970 9.220 
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό.... 16 11 11 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις …………………….............  30 19 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  8.011 9.250 

    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια………..……..……………...…………............... 15 1.250 1.250 
Προμηθευτές……………..……..……………...…………............... - 65 60 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις………...………....................... 17 665 670 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.980 1.980 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο……………….……………………...…..................... 18 5.000 5.000 
Αποτελέσματα εις νέο………………………………….................... - (1.521) (1.321) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.479 3.679 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   13.470 14.909 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 
χιλιάδες Ευρώ 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέ-
σματα εις 

νέο Σύνολα 
      
31η Δεκεμβρίου 2014  1,000 5.000 (620) 4.380 
Μεταβολές από 01.01 μέχρι 31.12.2014:      
Καθαρές ζημίες – συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
(έξοδα) μετά από φόρους….............................................. 

 
- - (395) (395) 

31η Δεκεμβρίου 2013/ 1η Ιανουαρίου  2015  1,000 5.000 (1.015) 3.985 
Μεταβολές από 1.1 μέχρι 31.12.2015:      
Καθαρές ζημίες – συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
(έξοδα) μετά από φόρους….............................................. 

 
- - (306) (306) 

31η Δεκεμβρίου 2015  1,000 5.000 (1.321) 3.679 
Μεταβολές από 1.1 μέχρι 31.12.2016:      
Καθαρές ζημίες – συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
(έξοδα) μετά από φόρους….............................................. 

 
- - (200) (200) 

31η Δεκεμβρίου 2016  1,000 5.000 (1.521) 3.479 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών		
χιλιάδες	Ευρώ 

Σημεí
-ωση 

Για τη χρήση 
που έληξε 
31.12.16 

Για τη χρήση 
που έληξε 
31.12.15 

    

Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 
   

Αποτέλεσμα (ζημίες) προ φόρων 
 

(200) (306) 

Προσαρμογές για: 
 

  

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων…..... 
 

3 7 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα………...……………....… 
 

653 737 

 Πιστωτικοί τόκοι…....................…………………..................... 
 

(27) (40) 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών            
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

 

  

Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων……....…... 
 

283 372 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)…………....... 
 

89 17 

Μείον: 
 

  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα………...…. 
 

(701) (388) 

Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
 

100 399 

Επενδυτικές δραστηριότητες: 
 

  

Πληρωμές για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων….…...……... 
 

(123) (38) 

Τόκοι εισπραχθέντες……….………………………..…………..... 
  

27 
 

40 

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 

(96) 2 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια……………………….….… 
 

- 358 

   Εξοφλήσεις δανείων..................................................................... 
 

(1.250) (1.250) 

Καταβολή  μετοχικού κεφαλαίου…………………………............ 
 

- - 

 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 

(1.250) (892) 

 
 

  
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων (α)+(β)+(γ) 

 
(1.246) (491) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  
 

2.195 2.686 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης  
13 

949 2.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των καταστάσεων 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

  Σημείωση 1: Γενικές πληροφορίες 

Η Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ («Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία που ανήκει στην Αστήρ 
Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ («Μητρική»). Η Μητρική είναι εταιρεία του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος ΑΕ. Η Εταιρεία υπόκειται στο Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, ιδρύθηκε το 2012 (4 
Οκτωβρίου 2012), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 
2062. 
 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.Μ.Η του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με 
αριθμό 122707901000 και λειτουργεί με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.»  
 

Έδρα της Εταιρείας είναι η οδός Απόλλωνος 77 στη Βουλιαγμένη Αττικής. 
 
Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το Άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι η ανάπτυξη, 
διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση του ακίνητου (χερσαίας και  θαλάσσιας ζώνης) του 
Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης . 
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί: 
 
 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε 

εταιρικού τύπου. 
 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 
 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.»), το οποίο αποτελείται από τρία (3) 
μέλη. 
   
Η σύνθεση του  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του οποίου η θητεία ορίστηκε έως την σύγκληση 
της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 είναι η 
ακόλουθη: 
 

1. Πολυχρόνης Γριβέας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος 
2. Αριστοτέλης Καρυτινός Αντιπρόεδρος Δ.Σ Εκτελεστικό μέλος 
3. Στέφανος Κοντοστέργιος Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος 

 
Η Εταιρεία συντάσσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, η οποία κατέχει ποσοστό συμμετοχής 
στην Εταιρεία 100%. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα 
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 31 Μαΐου 2017  και 
θα υποβληθούν για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 
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  Σημείωση 2: Σημαντικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις 

 
2.1 Βάση παρουσίασης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2014 (οι «Οικονομικές Καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«Ε.Ε.»). 
 
Τα ποσά απεικονίζονται στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). 
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη διενέργεια 
εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και 
εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  
 
2.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

 
Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016 
Τροποποιήσεις 
 
Δ.Π.Χ.Α. 11 (Τροποποιήσεις) Λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης δικαιωμάτων σε «Από 
κοινού ελεγχόμενες εργασίες»  
(σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 11 
παρέχουν οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί λογιστικά η απόκτηση «Από κοινού 
ελεγχόμενων εργασιών» οι οποίες αποτελούν επιχείρηση όπως αυτή ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 3 
Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι οι σχετικές αρχές του 
Δ.Π.Χ.Α. 3 περί λογιστικής αντιμετώπισης των συνενώσεων επιχειρήσεων και άλλων προτύπων (π.χ. 
Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων που αφορά στη διενέργεια ελέγχου απομείωσης 
μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί η υπεραξία που προέκυψε 
κατά την απόκτηση «Από κοινού ελεγχόμενων εργασιών») θα πρέπει να εφαρμοστούν. Οι ίδιες 
διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν και κατά τη σύσταση «Από κοινού ελεγχόμενων εργασιών» μόνο 
στην περίπτωση που ένα από τα μέλη που συμμετέχουν εισφέρει σε αυτή μία επιχείρηση. Το 
κοινοπρακτών μέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει και αυτό τη σχετική πληροφόρηση που απαιτείται 
από το «Δ.Π.Χ.Α. 3» και από άλλα πρότυπα σχετικά με τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Δεν υπήρξε 
επίδραση από την τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 11 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Προτάσεις Γνωστοποιήσεων  
(σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 
διευκρινίζουν ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να αλλοιώνονται με συγκεντρωτική παρουσίαση ή 
παρέχοντας μη σημαντικές πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το επίπεδο σημαντικότητας 
εφαρμόζονται σε όλα τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Μια εταιρεία δεν 
υποχρεούται να παρέχει τη συγκεκριμένη γνωστοποίηση που παρέχεται από το Δ.Π.Χ.Α. εάν οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από την εν λόγω γνωστοποίηση δεν είναι σημαντικές. Στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων, οι τροποποιήσεις απαιτούν ξεχωριστή γνωστοποίηση για την αναλογία των λοιπών 
συνολικών εσόδων από συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες οι οποίες καταχωρούνται με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης με βάση το αν ή όχι θα μεταφέρονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα. Δεν 
υπήρξε σημαντική επίδραση από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
«Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2010-2012» (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1 
Φεβρουαρίου 2015 και μετά, όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ), Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα 
πρότυπα: 
 
Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών – Τροποποιεί τους ορισμούς 
«Περίοδος κατοχύρωσης» και «συνθήκη αγοράς» και προσθέτει ορισμούς για «όρο απόδοσης» και 
«όρος χρόνου υπηρεσίας» οι οποίοι προηγουμένως περιλαμβάνονταν στον ορισμό της «Περιόδου 
κατοχύρωσης».  
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Συγκεκριμένα,  
 Για τη «συνθήκη αγοράς», η τροποποίηση αναφέρει ότι είναι ένας όρος απόδοσης που 

σχετίζεται με την τιμή αγοράς ή την αξία των μετοχικών τίτλων της εταιρείας ή μετοχικών 
τίτλων άλλης εταιρείας του ίδιου ομίλου. Μια συνθήκη αγοράς απαιτεί από τον 
αντισυμβαλλόμενο να ολοκληρώσει μια καθορισμένη περίοδο υπηρεσίας. 

 Για τον «όρο απόδοσης», η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η περίοδος κατά την οποία 
επιτυγχάνεται ο στόχος απόδοσης δεν πρέπει να επεκτείνεται πέρα από την περίοδο υπηρεσίας 
και ότι καθορίζεται σύμφωνα με τις δραστηριότητες της εταιρείας ή τις δραστηριότητες άλλης 
εταιρείας του ιδίου ομίλου. 

 
Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων – Απαιτεί το ενδεχόμενο τίμημα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως 
περιουσιακό στοιχείο ή ως υποχρέωση να επιμετράται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς, ανεξάρτητα από το εάν το ενδεχόμενο τίμημα είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο εντός σκοπού του Δ.Π.Χ.Α. 9 ή του Δ.Λ.Π. 39 ή μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
ή υποχρέωση. Μεταβολές στην εύλογη αξία θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς – Απαιτεί γνωστοποίηση σχετικά με τις κρίσεις που κάνει η Διοίκηση 
όταν εφαρμόζει τα κριτήρια συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας, 
περιλαμβάνοντας μία συνοπτική περιγραφή των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας και των 
οικονομικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι λειτουργικοί τομείς 
δραστηριότητας έχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά. Αποσαφηνίζει ότι οι συμφωνίες του 
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 
απαιτούνται μόνο εάν αυτά αναφέρονται τακτικά στον επικεφαλής του οργάνου για τη λήψη 
αποφάσεων. 
 
Δ.Π.Χ.Α 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας – Διευκρινίζει ότι με την έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 και την 
τροποποίηση των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π. 39 δεν αναιρείται η δυνατότητα της επιμέτρησης των 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μη προεξοφλημένη βάση, εάν η επίδραση από την 
προεξόφληση δεν είναι σημαντική (τροποποιούν μόνο τη βάση για συμπεράσματα). 
 
Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών – Διευκρινίζει ότι μία εταιρεία διαχείρισης η οποία 
παρέχει προσωπικό που ασκεί διοίκηση σε μία άλλη εταιρεία ή στη μητρική της, είναι συνδεδεμένο 
μέρος με την εταιρεία που δέχεται τις υπηρεσίες.  Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιεί 
ως συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη τα ποσά που προκύπτουν από την λήψη υπηρεσιών διοίκησης.  
Δεν υπήρξε επίδραση από τις «Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2010-2012» στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Τροποποιήσεις) - 
Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (σε 
ισχύ για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Η τροποποίηση επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιούν τις 
επενδύσεις τους σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις ατομικές τους 
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
«Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2012-2014» (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1 
Ιανουαρίου 2016 και μετά), Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:  
 
Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή 
μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων προοριζόμενα προς πώληση) αναταξινομείται από την κατηγορία 
«προοριζόμενο προς πώληση» στην κατηγορία «προοριζόμενο προς διανομή» ή το αντίστροφο, το 
γεγονός αυτό δε συνιστά αλλαγή του πλάνου της πώλησης ή της διανομής και γι’ αυτό δεν πρέπει να 
αντιμετωπιστεί λογιστικά ως μεταβολή. Αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα των 
περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται προς πώληση δεν θα πρέπει να αποκατασταθεί στις 
οικονομικές καταστάσεις, σαν να μην είχε ποτέ ταξινομηθεί ως «προοριζόμενο προς πώληση» ή ως 
«προοριζόμενο προς διανομή», απλά και μόνο επειδή άλλαξε ο τρόπος της διάθεσης. Η τροποποίηση 
επίσης αποκαθιστά μία παράλειψη στο πρότυπο διευκρινίζοντας ότι η οδηγία στην αλλαγή του πλάνου 
πώλησης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων 
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προοριζόμενων προς πώληση όταν παύουν να διακρατούνται προς διανομή αλλά δεν αναταξινομούνται 
ως «προοριζόμενα προς πώληση». 
 
Δ.Π.Χ.Α. 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Υπάρχουν 2 τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 
7. 
 
Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που 
επιτρέπουν στον μεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να 
γνωστοποιούνται όλες οι μορφές συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η μεταβιβάζουσα επί των 
μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά με το τι εννοεί με 
τον όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να 
βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι μιας σύμβασης για εξυπηρέτηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόμενη 
ανάμειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) αναδρομικής εφαρμογής. 
 
Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζομένους – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι, όταν προσδιορίζεται το 
επιτόκιο για την προεξόφληση των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το 
νόμισμα είναι αυτό που έχει σημασία για τη μετατροπή της υποχρέωσης και όχι η χώρα από την οποία 
προέρχεται. Η εκτίμηση για το εάν υπάρχει ενεργός αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα 
βασίζεται στα εταιρικά ομόλογα αυτού του νομίσματος και όχι στα εταιρικά ομόλογα μιας 
συγκεκριμένης χώρας. Ομοίως, όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά 
ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατικά ομόλογα του ιδίου νομίσματος. Η 
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ αλλά περιορίζεται στην έναρξη της νωρίτερης περιόδου που 
παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 
Δεν υπήρξε επίδραση από τις «Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.A. 2012-2014» στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38 Διευκρινίσεις επί των αποδεκτών μεθόδων αποσβέσεων (σε ισχύ για 
χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 16 
απαγορεύει στις επιχειρήσεις τη χρήση μεθόδου απόσβεσης επί ενσώματων ακινητοποιήσεων, η οποία 
βασίζεται στο ύψος των εσόδων που μπορεί να αποφέρει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Η 
τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 38 εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι το ύψος των εσόδων δεν αποτελεί την 
κατάλληλη βάση υπολογισμού της απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Το τεκμήριο μπορεί 
να είναι μαχητό όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο υπολογισμού των εσόδων ή 
όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από 
το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένα. 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για τα ενσώματα και τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία τους καθώς θεωρεί ότι αυτή η μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη και 
αντικατοπτρίζει την ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από τα αντίστοιχα 
περιουσιακά στοιχεία.    
 
Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποιήσεις) Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (σε ισχύ 
για χρήσεις με έναρξη την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015, όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ). 
Τροποποιεί τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 (2011) «Παροχές σε Εργαζόμενους» σχετικά με τις εισφορές 
που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους ή τρίτους οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την παροχή 
υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τα έτη προϋπηρεσίας, μία επιχείρηση 
επιτρέπεται να αναγνωρίσει αυτές τις εισφορές ως μειωτικό στοιχείο στο κόστος υπηρεσίας την περίοδο 
κατά την οποία η σχετική υπηρεσία παρέχεται, αντί να την κατανείμει στη διάρκεια της περιόδου 
παροχής της υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, μία 
επιχείρηση απαιτείται να κατανείμει αυτές τις εισφορές στη διάρκεια της περιόδου παροχής της 
υπηρεσίας χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο καταμερισμού που απαιτείται από την παράγραφο 70 του 
Δ.Λ.Π. 19 για τις μικτές παροχές (δηλαδή είτε χρησιμοποιώντας τον τύπο καταμερισμού του 
προγράμματος εισφορών είτε τη σταθερή μέθοδο καταμερισμού). Δεν υπήρξε επίδραση από την 
τροποποίηση του ΔΛΠ 19 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2016 
 
Νέα Δ.Π.Χ.Α. 
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Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2018 
και μετά). Το Δ.Π.Χ.Α. 9 που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 εισήγαγε νέες απαιτήσεις για την 
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 
τροποποιήθηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2010 και συμπεριέλαβε απαιτήσεις για την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς και την αποαναγνώριση τους και 
μεταγενέστερα τον Νοέμβριο του 2013 όπου εισήγαγε το νέο γενικό πλαίσιο λογιστικής αντιστάθμισης. 
Τον Ιούλιο του 2014 εκδόθηκε αναθεωρημένη έκδοση, η οποία αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 
εκδόσεις, κυρίως για να περιλάβει (α) τις διατάξεις για την απομείωση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και (β) περιορισμένες τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων που αφορούν 
στην ταξινόμηση και στην επιμέτρηση εισάγοντας μία νέα κατηγορία επιμέτρησης για ορισμένες απλές 
κατηγορίες χρεωστικών τίτλων, την «εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων» (ΕΑΜΛΣΕ).  
 
Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις με Πελάτες» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 
Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Για τη λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων 
που προέρχονται από συμβάσεις με πελάτες, το Δ.Π.Χ.Α. 15 εισάγει ένα μοναδικό συνολικό μοντέλο 
για τις επιχειρήσεις. Το Δ.Π.Χ.Α. 15, όταν τεθεί σε ισχύ, θα αντικαταστήσει το τρέχον λογιστικό 
πλαίσιο για την αναγνώριση των εσόδων, το οποίο περιλαμβάνει το Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα, το Δ.Λ.Π. 11 
Συμβάσεις Κατασκευής και τις σχετικές με αυτά διερμηνείες. Η βασική αρχή του Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι ότι 
μία επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα στο βαθμό που αντικατοπτρίζουν το τίμημα το οποίο η 
επιχείρηση δικαιούται από τη μεταβίβαση των αγαθών και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το Πρότυπο 
εισάγει μία προσέγγιση πέντε βημάτων για την αναγνώριση των εσόδων: 
 

 Αναγνώριση των συμβάσεων με τους πελάτες 
 Αναγνώριση των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων 
 Προσδιορισμός του τιμήματος της συναλλαγής 
 Επιμερισμός του τιμήματος της συναλλαγής ανάλογα με τους όρους εκτέλεσης των 

συμβάσεων 
 Αναγνώριση του εσόδου όταν η επιχείρηση εκπληρώνει τους όρους εκτέλεσης των 

συμβάσεων. 
 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15, μία επιχείρηση αναγνωρίζει έσοδο όταν (ή καθόσον) εκπληρώνονται οι 
όροι εκτέλεσης των συμβάσεων, π.χ. όταν ο «έλεγχος» των υποκείμενων, στους όρους εκτέλεσης, 
αγαθών ή υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη. Στο Δ.Π.Χ.Α. 15 έχουν περιληφθεί πολύ πιο 
επεξηγηματικές οδηγίες οι οποίες πραγματεύονται τον χειρισμό ιδιαίτερων περιπτώσεων. Επιπλέον, το 
Δ.Π.Χ.Α. 15 απαιτεί εκτενείς γνωστοποιήσεις. 
  
Ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 15 επί των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου καθώς και το χρόνο εφαρμογής του. Παρόλο που η 
εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά που αφορούν στα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν 
είναι πρακτικά εφικτό να διενεργηθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση της επίδρασης του έως ότου ολοκληρωθεί 
μία λεπτομερής ανάλυση. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» (νέο Πρότυπο)(σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2019 
και μετά). Το Δ.Π.Χ.Α. ορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 
γνωστοποιήσεις των μισθώσεων για να διασφαλιστεί ότι τόσο οι εκμισθωτές όσο και μισθωτές 
παρέχουν πληροφορίες οι οποίες πιστά αντιπροσωπεύουν τις εν λόγω συναλλαγές. Το πρότυπο ορίζει 
τη λογιστική μισθώσεων για τους μισθωτές, σύμφωνα με την οποία οι μισθωτές αναγνωρίζουν 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις εκτός εάν η μίσθωση διαρκεί λιγότερο 
από 12 μήνες ή το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας. Οι εκμισθωτές συνεχίζουν την 
ταξινόμηση των μισθώσεων ως λειτουργικών ή χρηματοδοτικών και η λογιστική των μισθώσεων για 
τους εκμισθωτές παραμένει ουσιωδώς αμετάβλητη από το Δ.Λ.Π. 17. 
 
Αναγνώριση μίσθωσης 
Μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση εφόσον με αυτήν παραχωρείται το δικαίωμα με το οποίο 
ελέγχεται η χρήση του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου έναντι τιμήματος. 
 
Λογιστική μισθώσεων για τους μισθωτές 
Με την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης ως περιουσιακό στοιχείο 
(«δικαίωμα χρήσης») και μισθωτική υποχρέωση. Το δικαίωμα χρήσης αρχικά επιμετράται στο ποσό της 
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μισθωτικής υποχρέωσης πλέον των αρχικών άμεσων εξόδων του μισθωτή. Μεταγενέστερα, ο μισθωτής 
επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες 
απομειώσεις, εκτός των περιπτώσεων που εφαρμόζεται η λογιστική των εύλογων αξιών ή των 
αναπροσαρμογών. Η μισθωτική υποχρέωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο της σύμβασης εφόσον 
μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο 
χρηματοδότησης. 
 
Λογιστική μισθώσεων για τους εκμισθωτές 
 
Οι εκμισθωτές θα ταξινομήσουν μια μίσθωση είτε ως λειτουργική ή ως χρηματοδοτική. Η μίσθωση 
ταξινομείται ως χρηματοδοτική εφόσον με αυτήν μεταβιβάζονται ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και οι 
ωφέλειες σχετιζόμενες με την ιδιοκτησία του εκμισθωμένου στοιχείου. Διαφορετικά ταξινομείται ως 
λειτουργική μίσθωση. 
Με την έναρξη της μίσθωσης, ο εκμισθωτής αναγνωρίζει απαίτηση από περιουσιακό στοιχείο λόγω 
χρηματοδότησης ίση με την καθαρή επένδυση λόγω σύμβασης. Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει έσοδο από 
χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης το οποίο απεικονίζει την σταθερή απόδοση της 
καθαρής επένδυσης. Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει έσοδο από λειτουργική μίσθωση με τη σταθερή μέθοδο 
ή με άλλη μέθοδο εφόσον είναι αντιπροσωπευτικότερη της μείωσης του περιουσιακού στοιχείου λόγω 
χρήσης. 
 
Συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης 
 
Προκειμένου μία εταιρεία να αποφασίσει εάν η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου 
αντιμετωπίζεται λογιστικά ως πώληση, εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15 για να προσδιορίσει 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης. Εάν η μεταβίβαση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15 ώστε να αντιμετωπιστεί λογιστικά ως 
πώληση, ο πωλητής επιμετρά το δικαίωμα χρήσης επί του περιουσιακού στοιχείου ως την αναλογία του 
δικαιώματος χρήσης που διατηρήθηκε επί της προηγούμενης λογιστικής του αξίας. Αντίστοιχα, ο 
πωλητής αναγνωρίζει ως κέρδος ή ζημία το ποσό που αφορά τα δικαιώματα χρήσης επί του παγίου που 
μεταβιβάστηκαν στον αγοραστή. Εάν η εύλογη αξία του τιμήματος πώλησης δεν είναι ίση με την 
εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή εάν τα μισθώματα δεν συνάδουν με αυτά της αγοράς, το 
τίμημα της πώλησης προσαρμόζεται στην εύλογη αξία, με τη διαφορά να αναγνωρίζεται λογιστικά είτε 
ως προκαταβολή είτε ως πρόσθετη χρηματοδότηση.  
 
Ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 16 επί των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, καθώς και το χρόνο εφαρμογής του. Παρόλο που η 
εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά που αφορούν στα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν 
είναι πρακτικά εφικτό να διενεργηθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση της επίδρασης του έως ότου ολοκληρωθεί 
μία λεπτομερής ανάλυση. 
 
Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού στις μη 
πραγματοποιηθείσες ζημίες (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 και 
μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Η τροποποίηση διευκρινίζει τα ακόλουθα: Μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους αποτιμώμενους στην εύλογη αξία οι οποίοι 
αποτιμώνται στο κόστος για φορολογικούς σκοπούς δημιουργούν εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 
ανεξάρτητα εάν ο κάτοχος των τίτλων σκοπεύει να ανακτήσει τη λογιστική αξία των τίτλων αυτών 
μέσω πώλησης ή χρήσης. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν αποτελεί όριο για την 
εκτίμηση των μελλοντικών κερδών. Για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών εξαιρούνται οι 
εκπτώσεις φόρων που προέρχονται από αναστροφή εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών. Η 
επιχείρηση προσδιορίζει έναν αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους 
αναβαλλόμενους φόρους ενεργητικού. Όταν ο φορολογικός νόμος περιορίζει τη χρήση των 
φορολογικών ζημιών η επιχείρηση θα προσδιορίσει τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού σε 
συνδυασμό με άλλους φόρους του ίδιου τύπου. 
 
Δ.Λ.Π. 7 (Τροποποίηση) Πρωτοβουλίες γνωστοποιήσεων (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία 
έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά). Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών προκειμένου οι χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 
μεταβολές στις υποχρεώσεις από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 
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Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές (σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία 
έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Η διερμηνεία καλύπτει τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα στις περιπτώσεις αναγνώρισης μη νομισματικού περιουσιακού στοιχείου 
ή υποχρέωσης λόγω πληρωμής ή είσπραξης προκαταβολής πριν την αναγνώριση του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Δεν ισχύει στις περιπτώσεις επιμέτρησης του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία ή κατά την 
αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία της προκαταβολής όταν λαμβάνει χώρα σε διαφορετική 
ημερομηνία από αυτή της αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού περιουσιακού στοιχείου ή 
υποχρέωσης. Δεν απαιτείται η εφαρμογή της διερμηνείας σε φόρους εισοδήματος, σε ασφαλιστήρια και 
αντασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
Συμπέρασμα: Η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις συναλλαγών σε 
ξένο νόμισμα, είναι της ημέρας αρχικής αναγνώρισης του νομισματικού περιουσιακού στοιχείου ή 
υποχρέωσης λόγω πληρωμής ή είσπραξης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις πολλαπλών προκαταβολών, 
θα χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία της κάθε ημέρας που έλαβε χώρα προκαταβολή.   
 
Δ.Π.Χ.Α. 15 (Τροποποίηση) Διευκρινίσεις επί του Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις με Πελάτες» 
(σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Η 
τροποποίηση διευκρινίζει τρεις περιοχές του προτύπου (αναγνώριση των όρων εκτέλεσης των 
συμβάσεων, θέματα διάκρισης μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου και παραχώρησης άδειας χρήσης) και 
παρέχει απαλλαγές κατά την μετάβαση για τα συμβόλαια που μπορούν να τροποποιηθούν καθώς και 
στα ολοκληρωμένα συμβόλαια. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) Διευκρινίσεις και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από 
το IASB). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και περιλαμβάνουν όρο 
απόδοσης, με την ταξινόμηση των συναλλαγών που περιλαμβάνουν όρους διακανονισμού στην καθαρή 
αξία και με το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που διακανονίζονται σε μετρητά και 
τροποποιούνται σε συναλλαγές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους.  
 
Δ.Π.Χ.Α. 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα με το Δ.Π.Χ.A. 4 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια (όπως εκδόθηκε από το IASB, η προσέγγιση overlay πρέπει να εφαρμοστεί 
όταν θα εφαρμοστεί και το Δ.Π.Χ.Α. 9. Η προσέγγιση deferral εφαρμόζεται για χρήσεις με έναρξη από 
την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά και μόνο. για περίοδο τριών ετών μετά την ημερομηνία αυτή). Η 
τροποποίηση παρέχει δύο επιλογές στις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4: 
 

 μια επιλογή που επιτρέπει τις οντότητες να επαναταξινομήσουν, από την κατάσταση 
αποτελεσμάτων στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων, μέρος από τα έσοδα ή έξοδα που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προσδιορισμένα στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων (προσέγγιση overlay) 

 μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 για τις οντότητες των 
οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η έκδοση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 4. Αυτή είναι η λεγόμενη προσέγγιση deferral. 

 
Η εφαρμογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και η οντότητα επιτρέπεται να σταματήσει 
την εφαρμογή τους πριν από την εφαρμογή του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
ΔΠΧΑ 40 (Τροποποίηση) Αναταξινομήσεις σε Επενδύσεις σε ακίνητα (σε ισχύ για χρήσεις με 
έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 
40 Επενδύσεις σε Ακίνητα: 

 τροποποιεί την παράγραφο 57 και ορίζει ότι μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να 
αναταξινομήσει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, 
υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις 
προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας 
αλλαγής στη χρήση. 
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 Ο κατάλογος των παραδειγμάτων της παραγράφου 57 (α) - (δ) παρουσιάζεται τώρα ως μη 
εξαντλητικός των παραδειγμάτων, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξαντλητικό κατάλογο.-  

 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 2014-2016. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν τα ακόλουθα πρότυπα: 
 
Δ.Π.Χ.Α. 1 - Διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις των παραγράφων Ε3-Ε7 του Δ.Π.Χ.Α. 1, 
επειδή έχουν καλύψει τον σκοπό τους ακίνητα (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 
2018 και μετά, όπως εκδόθηκε από το IASB).  
 
Δ.Π.Χ.Α. 12 - Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-
Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και έχουν ταξινομηθεί ως 
προοριζόμενα προς πώληση, ως προοριζόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα 
με το Δ.Π.Χ.Α. 5 μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά, όπως 
εκδόθηκε από το IASB).  
 
ΔΛΠ 28 - Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μιας επένδυσης σε συγγενή 
εταιρεία ή κοινοπραξία από οργανισμό διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλων υπαγομένων 
οντοτήτων, είναι διαθέσιμη για κάθε επένδυση σε ένα συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία μία προς μία, 
κατά την αρχική αναγνώριση (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά, 
όπως εκδόθηκε από το IASB). 
 
Ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
Δεν υπάρχουν άλλα Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνείες που δεν είναι σε ισχύ και αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίδραση επί των ενοποιημένων και ατομικών Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
2.3 Έσοδα 

Τα έσοδα επιμετρώνται με βάση την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, απαλλασσόμενα κατά τα ποσά εκπτώσεων, ΦΠΑ και άλλων φόρων που 
σχετίζονται με πωλήσεις. 
 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων με βάση τις 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

  
Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το επενδυμένο κεφάλαιο και το ισχύον 
επιτόκιο, που προεξοφλεί ακριβώς τις μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του 
οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού του στοιχείου. 
 
2.4 Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται με την αγορά ή την κατασκευή ενσώματων ακινητοποιήσεων για 
τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος για να καταστούν έτοιμα προς χρήση, προστίθεται στο 
κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. 
 
Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 
χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
 
2.5 Φόρος εισοδήματος 

Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών, προσδιορίζεται με βάση την 
εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία 
πραγματοποιούνται τα κέρδη. 
 
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τη μέθοδο του ισολογισμού (balance sheet 
liability method) και προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις 
εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. Επίσης αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται και για φορολογικά 
οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες που μεταφέρονται 
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σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό και αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται 
πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για το 
συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών. 
 
Τα φορολογικά οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες που 
μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν 
θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για 
το συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών.  
 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι αναμένεται ότι θα ισχύουν την περίοδο κατά την οποία θα 
ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονισθεί η υποχρέωση. Ο προσδιορισμός των 
μελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται εάν οι προσωρινές 
διαφορές προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σε 
συναλλαγή που δεν επηρεάζει ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν θεωρείται πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή 
φορολογητέα κέρδη για την ανάκτηση όλου ή μέρους αυτής. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται υπό την προϋπόθεση ότι 
οι φορολογικές αρχές παρέχουν το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και 
εφόσον οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή και η Διοίκηση προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό. 
 
2.6 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις στην περίπτωση που με βάση τους όρους 
της σύμβασης όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη μεταφέρονται σημαντικά από τον ιδιοκτήτη του μισθίου 
στον μισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
 

Η  Εταιρεία ως μισθωτής 

Λειτουργικές μισθώσεις: Οι συμβάσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι 
ο εκμισθωτής διατηρεί ένα σημαντικό μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα 
εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Το σύνολο των 
καταβαλλόμενων μισθωμάτων (στα οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται 
από τον εκμισθωτή) καταχωρείται αρχικά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και αναγνωρίζεται με 
τη μέθοδο του σταθερού ποσού στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Στη περίπτωση όπου μια σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο 
κατά τη περίοδο στην οποία διακόπτεται η σύμβαση. Σε περίπτωση που το μίσθωμα μιας σύμβασης 
μίσθωσης μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι μεταβολές αυτές αναγνωρίζονται με τη 
μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και επιβαρύνουν αντίστοιχα την 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Λειτουργικές μισθώσεις: Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται στα πλαίσια συμβάσεων 
λειτουργικής μίσθωσης, απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ανάλογα με τη 
λειτουργική φύση τους. Οι εκμισθωμένες ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται συστηματικά κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με την ωφέλιμη ζωή ομοειδών 
ενσώματων ακινητοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. 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. 
 
2.7  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται η μητρική του Ομίλου και οι θυγατρικές της, τα μέλη της διοίκησης 
του Ομίλου, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού καθώς και εταιρείες που κατέχονται από 
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αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. 
 
2.8 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Στο λογαριασμό «ασώματες ακινητοποιήσεις» περιλαμβάνονται τα έξοδα λογισμικού. Η αξία κτήσης 
λογισμικού περιλαμβάνει δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα και διακριτά προϊόντα 
λογισμικού που αποκτά η Εταιρεία και από τα οποία αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και τα οποία θα υπερβαίνουν τα σχετικά με αυτά έξοδα κτήσης. 
Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη λειτουργία των λογιστικών προγραμμάτων πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήσης. Οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται κατά την ανάπτυξη των λογισμικών προγραμμάτων, αναγνωρίζονται ως 
ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται σε περίοδο η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη. 
 
Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών, όταν τυχόν πραγματοποιούνται αναγνωρίζονται ως έξοδα και 
μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων: 
 Δαπάνες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης επιχειρησιακών μονάδων ή υποκαταστημάτων, 
 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, 
 Δαπάνες διαφήμισης και προβολής, και 
 Δαπάνες μετεγκατάστασης και αναδιοργάνωσης τμήματος. 
 
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει την αξία των 
ασώματων ακινητοποιήσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της 
λογιστικής αξίας τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί 
ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών 
στοιχείων μπορεί να ανακτηθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
την ανακτήσιμη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση. 
 
2.9  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά 
μέσα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίηση 
τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις καταχωρούνται αρχικά στη 
αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να 
τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τους, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευμένες ζημίες απομείωσης 
της αξίας τους. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που 
περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «ενσώματες ακινητοποιήσεις», κεφαλαιοποιούνται μόνο στη 
περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα 
οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, πέρα από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση 
του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται απευθείας στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. 
 
Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει με την έναρξη 
χρησιμοποίησης του και διακόπτεται μόνο με τη πώληση ή μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου. 
Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο παύει να 
χρησιμοποιείται και προορίζεται προς πώληση, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί.  
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους ή της μίσθωσης τους. Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανά 
κατηγορία, έχει ως εξής: 
                                                                              
Ακινητοποιήσεις σε ακίνητα τρίτων υπό εκτέλεση 
Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων                            έως 25 έτη                        
Μηχανήματα & μηχανολογικός εξοπλισμός    έως 10 έτη     
Μεταφορικά μέσα    έως 10 έτη   
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                      έως 10 έτη 
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2.10  Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πρόβλεψη για επισφάλειες 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους 
αξία.  
 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους 
αξία μειωμένες κατά τις απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. 
 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αφαιρετικά 
της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών. 
 
Όταν μία απαίτηση καταστεί μη-εισπράξιμη ή διακανονισθεί, τότε δύναται να διαγραφεί έναντι του 
ποσού της σχηματισθείσας πρόβλεψης για τη συγκεκριμένη απαίτηση εφόσον αυτό αναγνωρίζεται από 
την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Μεταγενέστερα της διαγραφής της, οποιεσδήποτε εισπράξεις 
καταχωρούνται σε πίστωση της κατάστασης συνολικών εσόδων. 
 

2.11  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών «Ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα», με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία 
απόκτησης τους. 
 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις επιταγές ημέρας και τις καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας. 
 
2.12  Προβλέψεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, β) για το διακανονισμό της υποχρέωσης, θεωρείται πιθανή η εκροή πόρων 
που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη και γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί με τρόπο αντικειμενικό το 
ποσό της υποχρέωσης. 
 
2.13  Δάνεια τραπεζών 

Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρμόζεται με τα 
κόστη που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης, 
αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη 
ή οι ζημίες, από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο, με τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
2.14  Συμψηφισμός 

Η απεικόνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από συμψηφισμό 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον υφίσταται 
συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα 
υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού, τόσο του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για 
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το συμψηφισμό. 
 
2.15  Σημαντικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που έχουν διενεργηθεί για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες δεδομένου των γεγονότων που ίσχυαν 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
 

   Σημείωση 3: Διαχείριση κεφαλαίου και κινδύνων  
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3.1 Διαχείριση κεφαλαίου 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και 
την υφιστάμενη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων και καθορίζει την μακροπρόθεσμη 
επιχειρηματική στρατηγική αποσκοπώντας στο βέλτιστο όφελος των Μετόχων. 
 
Η κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης η σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε 
σε 2,65%. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε θεσμοθετημένες ρυθμίσεις κεφαλαιακής επάρκειας εκτός από 
αυτές τις οποίες ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και τις οποίες πληροί. 
 
3.2 Διαχείριση κινδύνων 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται λόγω μη συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Οι τιμολογήσεις 
γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στο ύψος των απαιτήσεων από πελάτες. Η Εταιρεία έχει 
σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο οποίο 
εκτίθεται παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην 
υπερβαίνει το πιστωτικό και χρονολογικό όριο ανά πελάτη.  
Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίων 
Οι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται με επιτόκιο Euribor και ο 
κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως μέσω του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η 
Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η Εταιρεία παρακολουθεί τη διακύμανση 
των επιτοκίων και λαμβάνει μέτρα περιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της 
ορθολογικής διαχείρισης των διαθεσίμων. 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη ρευστότητα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταμειακών ροών και της 
εξασφάλισης διαθεσίμων και χρηματοδότησης, προς κάλυψη λειτουργικών καθώς και επενδυτικών 
εκροών. 
 
 
Σημείωση 4: Κύκλος εργασιών & λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

31.12.2016 
    

31.12.2015 

Έσοδα ελλιμενισμού………………………..……............................................... 1.776  1.757 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως…......................................................................... 636  602 

Σύνολο…………………………………..………….....………………………... 2.412  2.359 

 
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αφορούν κυρίως έσοδα από λειτουργική μίσθωση για την χρήση 
χώρου ως κατάστημα καθώς και έσοδα από χορηγίες. 
 
 
Σημείωση 5: Κόστος πωλήσεων  31.12.2016   31.12.2015  

Κόστος προσωπικού……………………………................................................. (116)  (94) 
Αποσβέσεις……………………………………………………………………... (3)  (7) 
Λοιπά έξοδα…...................................................................................................... (1.657)  (1.716) 

Σύνολo………………………………..………….....…………………………... (1.776)  (1.817) 

 
Τα λοιπά έξοδα αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (μίσθωση λιμένα 1.081 χιλ ετησίως και δαπάνες 
κοινής ωφέλειας, συντηρήσεις κτλ.). 
 
 
Σημείωση 6: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & λειτουργίας διαθέσεως    

 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας αφορούν κυρίως κόστος προσωπικού διοικητικών 
τμημάτων (Ευρώ 141 χιλ το 2016 έναντι 112 χιλ το 2015).  
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Σημείωση 7: Χρηματοοικονομικά έσοδα    

 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας (Ευρώ 27 χιλ το 2016 έναντι 40 χιλ το 2015) αφορούν 
κυρίως έσοδα από τόκους τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. 
 
 
Σημείωση 8: Χρηματοοικονομικά έξοδα    31.12.2016   31.12.2015  

Τόκοι και έξοδα δανείων….……………………................................................. (621)  (706) 
Έξοδα προμηθειών……………………………………………………………... (32)  (32) 

Σύνολo………………………………..………….....…………………………... (653)  (738) 

 
 

   

Σημείωση 9: Φόρος Εισοδήματος    
 

Η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος επειδή παρουσίασε φορολογικές ζημιές και δεν 
αναγνώρισε σχετικό αναβαλλόμενο φόρο έναντι των φορολογικών ζημιών της χρήσης.  
 
 

Σημείωση 10: Ασώματες ακινητοποιήσεις  
 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις κατά την 31.12.2016 ανέρχονται σε Ευρώ 10 χιλ και η αναπόσβεστη αξία 
τους σε Ευρώ 2 χιλ και αφορούν προγράμματα λογισμικού. 
 
 

 Σημείωση 11: Ενσώματες ακινητοποιήσεις  
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση (Ευρώ 254 χιλ το 
2016 έναντι 167 χιλ το 2015). Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα βάρη επί των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας. 
 
  
Σημείωση 12: Πελάτες    

 Ενηλικίωση από απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα (μήνες)        0-2         2-3          3-4          >4 
Υπόλοιπα πελατών κατά την 31.12.2016.............................................................  133 22 12 53 
Υπόλοιπα πελατών κατά την 31.12.2015.............................................................  108 30 15 49 

 
Η Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού 
κινδύνου στο οποίο εκτίθεται παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούμενη 
πίστωση να μην υπερβαίνει το πιστωτικό και χρονολογικό όριο ανά πελάτη. Η Εταιρεία για το 2015 
έχει προβλέψει 19 χιλ για επισφαλείς πελάτες ενώ δεν είχε γίνει κάποια πρόβλεψη για το 2014 και για 
το 2016. 
 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων κατά πελατών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

 Σημείωση 13: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα        31.12.2016  31.12.2015 

Ταμείο………...…………….………….………….....…………………………... 3  5 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας…………………….....……………………… 946  2.190 

Σύνολο……………………………………………….....………………………... 949  2.195 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από το υπόλοιπο του ταμείου και τις καταθέσεις 
όψεως και προθεσμίας με διάρκεια ωρίμανσης μέχρι 3 μήνες.  
 
Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

  Σημείωση 14: Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας αφορούν μίσθωμα ύψους                       
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Ευρώ 11.610 χιλ. πλέον χαρτοσήμου ύψους Ευρώ 418 χιλ. που η Εταιρεία κατέβαλε στην εκμισθώτρια 
κατά την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης. Το ποσό αυτό αποτελεί αναλογία επί του 
ποσοστού του 30% του συνολικού μισθώματος των Ευρώ 43 εκατ. για τα 40 έτη μίσθωσης.  
 
Οι απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 
 
 31.12.2016 31.12.2015

Απαιτήσεις από φόρους…………………………………………………………... 3  2 
Προπληρωθέντα έξοδα............................................................................................ 9  1 
Λοιπές απαιτήσεις………………………………..…..………………………….... 334  334 

Σύνολο..................................................................................................................... 346  337 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως καταβολή μισθώματος ύψους Ευρώ 334 χιλ. 
(2015: Ευρώ 334 χιλ.). 
 
Η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

Σημείωση 15: Τραπεζικά δάνεια    31.12.2016 31.12.2015

 Επιτόκιο Λήξη   Μακρ/σμα Μακρ/σμα 

Επενδυτικό Euribor  +5.50% 2022   7.970 9.220 

Σύνολο...…………………………………………   7.970 9.220  
 
 Επιτόκιο Λήξη   Βραχ/σμα Βραχ/σμα 

Επενδυτικό Euribor  +5.50% 2022   1.250 1.250 

Σύνολο...…………………………………………   1.250 1.250  

 
Την 31 Οκτωβρίου 2012 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ενδιάμεσης χρηματοδότησης για δάνειο  
συνολικού ύψους Ευρώ 10 εκατ, προκειμένου να καταβάλει μίσθωμα του τουριστικού λιμένα 
Βουλιαγμένης.  
 
Η σύμβαση αυτή αντικαταστάθηκε στις 12 Απριλίου 2013 με σύμβαση δανείου ύψους Ευρώ 10 εκατ.  
πλέον κεφαλαιοποιημένων τόκων ύψους Ευρώ 173 χιλ..  
Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε δεκαέξι εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη δόση εκ των οποίων 
καταβλήθηκε την 03.07.2015. Οι τόκοι του δανείου έως την πληρωμή της πρώτης δόσης 
κεφαλαιοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός έχει στο σύνολο του χορηγηθεί από τον 
όμιλο της ΕΤΕ και είναι εκφρασμένος σε Ευρώ. 
 
 
 Σημείωση 16: Υποχρεώσεις από παροχές προς το προσωπικό 
 

Την 31.12.2016 η Εταιρεία απασχολούσε συνολικά οκτώ υπαλλήλους. Δεν διενεργήθηκε αναλογιστική 
μελέτη καθώς τα σχετικά ποσά είναι ασήμαντα. 
 
 

Σημείωση 17: Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  31.12.2016  31.12.2015 

Προκαταβολές πελατών………………………………..…………………...… 138  200 
Δεδουλευμένοι τόκοι…………………………...….…….................................. 298  346 

Πιστωτές διάφοροι……………………………………………..…………...… 64  50 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί…………………………….……………………..... 11  9 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις............................................................... 154  65 

Σύνολο……………………………………………..….………..….................. 665  670 

 
Η λογιστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 
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 Σημείωση 18: Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 5.εκατ., 
διαιρούμενο σε 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, όμοιων δικαιωμάτων, ονομαστικής αξίας Ευρώ 
5,00 εκάστη.  
 
 
Σημείωση 19: Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής 
καταχώρησης, αποτίμησης, και μεταγενέστερης καταχώρησης εσόδων και εξόδων, για κάθε κατηγορία 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αναφέρονται στη Σημείωση 2.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αφορούν κυρίως τις απαιτήσεις κατά των πελατών και τον 
δανεισμό. Βάση των λογιστικών αρχών και εκτιμήσεων της Εταιρείας η λογιστική αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων κατά την κλειόμενη χρήση προσεγγίζει την εύλογη αξία. 
 
Δεν υπήρχαν, κατά την κλειόμενη χρήση, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
 
 
Η μη-προεξοφλημένη ενηλικίωση εκροών από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 
 
  Ενηλικίωση σε μήνες Ενηλικίωση σε έτη  

(Ευρώ εκατ.)  <1    1-3   3-12    1-2     2-3    3-4    4-5    >5 2016 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          
Δανειακές υποχρεώσεις.......................  0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 3.0 9.2 

Τόκοι δανείων......................................  0.0 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 2.2 

Λοιπές υποχρεώσεις............................ . 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Σύνολα................................................  0.0 0.1 2.1 1.5 1.5 1.5 1.6 3.6 11.9 

 
  Ενηλικίωση σε μήνες Ενηλικίωση σε έτη  

(Ευρώ εκατ.)  <1    1-3   3-12    1-2     2-3    3-4    4-5    >5 2015 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          
Δανειακές υποχρεώσεις.......................  0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 4.0 10.5 

Τόκοι δανείων......................................  0.0 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.8 3.0 

Λοιπές υποχρεώσεις............................ . 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Σύνολα................................................  0.0 0.1 2.3 1.7 1.7 1.6 1.7 4.8 14.0 

 
Κατά την κλειόμενη περίοδο το μέσο ύψος δανεισμού ανήλθε σε Ευρώ 9.220 χιλ. (2015: Ευρώ 10.470) 
με ένα ετήσιο μέσο σταθμικό επιτόκιο 5,08%.(2015: 5,34%)   
Η Εταιρεία έχει υπολογίσει την υποχρέωση τόκων δανείων χρησιμοποιώντας το ως άνω μέσο σταθμικό 
επιτόκιο. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων διακύμανσης επιτοκίων αναφέρονται στη Σημείωση 3. 
 
 
Σημείωση 20: Τέλη ακίνητης περιουσίας 

31.12.2016 
    

31.12.2015 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ……..……............................................... 65  36 

Σύνολο…………………………………..………….....………………………... 65  36 

 
 
 Σημείωση 21: Οψιγενή γεγονότα 
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Πλέον των ανωτέρω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα, 
που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α.. 
 
 Σημείωση 22: Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών που αφορούν την περίοδο 1.1.2016-
31.12.2016 καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται κατά την 31.12.2016 αναλύονται ως 
εξής: 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 

Συνδεόμενο μέρος 
 

Περιγραφή συναλλαγής 27.10.2016 31.12.2015 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος   Έξοδα από τόκους........................................ 521 705 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Έσοδα από τόκους …....….…….................. 9 28 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Προμήθειες και έξοδα τραπεζών.................. 27 32 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Παροχή υπηρεσιών………………………... 2 6 
ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική»  Έξοδα ασφαλίστρων γενικών κινδύνων…... 31 36 
Συνδεόμενο μέρος  Περιγραφή υπολοίπου 31.12.2016 31.12.2015 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.............. - 2.190 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Δανειακές υποχρεώσεις................................ - 10.470 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Εγγυητικές επιστολές................................... - 2.005 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος     Υποχρεώσεις από οφειλόμενες προμήθειες. - - 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών…….. - 1 
Αστήρ Παλάς Βουλ/νης ΑΞΕ  Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου………… 5.000 5.000 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη δεν δικαιούνται παροχές μετά από την έξοδο από την 
υπηρεσία, καθώς και παροχές εξαρτημένες από την αξία μετοχών. 
 
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας δεν έχουν λάβει σημαντικού ύψους δάνεια από τη μητρική ή από 
άλλα συνδεόμενα μέρη.  
 
Η Εταιρεία δεν είχε αμοιβές Δ.Σ. στη χρήση 2016 και οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας 
ανήλθαν σε Ευρώ 53 χιλ (31.12.2015: Ευρώ 53 χιλ.). 
 
Σημείωση 23: Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχει σημαντική παρούσα οφειλή ούτε δεσμευτικά γεγονότα από νομική ή 
τεκμαιρόμενη υποχρέωση που ο διακανονισμός τους θα επιφέρει σημαντική εκροή οικονομικών πόρων. 
 
Στα πλαίσια της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η θυγατρική υποχρεούται, εντός δύο ετών, να 
εκτελέσει έργα αναβάθμισης του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης συνολικού ύψους Ευρώ 3,4 εκατ. 
περίπου. Η θυγατρική έχει αιτηθεί από την εκμισθώτρια του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης την 
παράταση του χρονικού περιθωρίου εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης κατά ένα έτος, όπως 
προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση μίσθωσης. 
 
Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα καταβάλλεται ετήσιο αναπροσαρμοσμένο μίσθωμα. Το ετήσιο 
μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά την έναρξη κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό ίσο με 
το Δείκτη Τιμών καταναλωτή του προηγούμενου μισθωτικού έτους, πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδας. 
 
Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων της μακροχρόνιας σύμβασης έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη μόνο την 
υποχρεωτική αύξηση της μιας ποσοστιαίας μονάδας (1%).  

 
Υποχρεώσεις Μακροχρόνιας Σύμβασης 

 
31.12.2016 

Χιλιάδες ευρώ 
 Εντός 1 έτους……………………………………….………………………….. 1.089 

   Μετά τον 1ο αλλά όχι αργότερα του 5ου έτους…………………………………. 4.432 
   Μετά το 5ο έτος…………………………………………………………………  39.090 

   Σύνολο.................................................................................................................................. 44.611 
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Η χρήση του 2012 της Εταιρείας έχει ελεγχθεί από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994. Το 
σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η χρήση 2012 θεωρείται φορολογικά περαιωμένη. Κατά την ημερομηνία 
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος για την Εταιρεία για τα έτη 2013 - 
2016 δεν έχει διενεργηθεί και κατά συνέπεια οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί 
οριστικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων φορολογικών 
ελέγχων δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Εταιρείας. 
 

 
Αθήνα, 31 Μαΐου  2017 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

………………………………………. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΓΡΙΒΕΑΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

………………………………………. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

………………………………………. 

ΘΩΜΑΙΣ  

ΞΕΝΑΚΗ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0043219 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΚΑΙ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

Έδρα : Βουλιαγμένη, Απόλλωνος 77, 166 71 Πολυχρόνης Γριβέας, εκτελεστικό μέλος..................................
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Ανώνυμων Εταιρειών : 122707901000 Αριστοτέλης Καρυτινός, εκτελεστικό μέλος..............................
Αρμόδια εποπτ. αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Στέφανος Κοντοστέργιος, εκτελεστικό μέλος…………………

Διεύθυνση διαδικτύου : www.astir-marina.com

1/1/2016 1/1/2015
31/12/2016 # 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιύμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις 254 167 Κύκλος εργασιών 1.776 1.757 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 2 4 Κόστος πωλήσεων (1.776) (1.817)
Απαιτήσεις από πελάτες 225 178 Μικτά κέρδη / (ζημίες) - (60)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.989 14.560 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 636 602 
Σύνολο ενεργητικού 13.470 0 14.909 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (141) (112)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (4) (2)
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Τέλη ακίνητης περιουσίας (65) (36)
Μετοχικό κεφάλαιο 5.000 # 5.000 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κέρδη / (ζημιές) 426 392 
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (1.521) # (1.321) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (626) (698)
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 3.479 # 3.679 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (200) (306)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ)=(α) 3.479 # 3.679 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (200) (306)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.970 # 9.220 Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά φόρων (200) (306)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.250 # 1.250 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 771 # 760 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 429 399 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.991 # 11.230
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων (γ)+(δ) 13.470 # 14.909

31/12/2016 # 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων έναρξης χρήσεως 3.679 # 5.000 Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (200) # (1.321) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (200) (306)

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων λήξης χρήσεως 3.479 3.679 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 3 7
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 653 737
(Μείωση) / αύξηση παροχών προς το προσωπικό 

Πιστωτικοί τόκοι (27) (40)
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 283 372
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 89 17

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (701) (388)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστ/τητες (α) 100 399
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (123) (38)
Τόκοι εισπραχθέντες 27 40
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδ/κές δραστ/τητες (β) (96) 2
Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 358
Εξοφλήσεις δανείων (1.250) (1.250)

6. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστ/τητες (γ) -1.250 -892

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και έσοδα από τόκους: €11 χιλ. ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (1.246) (491)
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα από τόκους: €579 χιλ.
Καταθέσεις: € 949 χιλ. Ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.195            2.686          
Υποχρεώσεις και δάνεια: €9.518 χιλ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: €53. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 949 2.195
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: €0.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΩΜΑΙΣ ΞΕΝΑΚΗ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΓΡΙΒΕΑΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0043219

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ.: 31 Μαίου 2017
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Δεν απαιτείται

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 31 Μαίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7.Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν 
μέρη συνοψίζονται ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 77, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

(Δημοσιευόμενα βάσει του K.N. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΣΤΗΡ 
ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οι οικονομικές καταστάσεις όπως προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση του διαδικτύου της 

Εταιρείας www.astir-marina.com. 

1.Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών  (Δ.Π.Χ.Α.).
2.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και την 31 
Δεκεμβρίου 2015 ήταν 8 και 7 αντίστοιχα.
3.Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης  Α.Ξ.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 
100,00%) με έδρα την Ελλάδα.
4. Η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για τη μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Λιμένα 
Βουλιαγμένης, για 40 έτη. Το  συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 
Ευρώ 43.000 χιλ. πλέον πληθωρισμού και μιας ποσοστιαίας μονάδας 1%. Η θυγατρική έχει αιτηθεί 
από την εκμισθώτρια του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης την παράταση του χρονικού 
περιθωρίου εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης κατά ένα έτος, όπως προβλέπεται από τη σχετική 
σύμβαση μίσθωσης.
5. Για την Εταιρεία  δεν έχει διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2013 - 2016 και κατά 
συνέπεια οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Περαιτέρω 
πληροφορίες αναφέροναι στην σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων. 


