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

της «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» την 22.3.2018 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.prot‐energy.gr.  
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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  43α  του  Κ.Ν  2190/20  όπως  ισχύει,  υποβάλλουμε  σήμερα  στην  συνέλευσή  σας  προς 

έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2017 (01/01/2017‐31/12/2017), καθώς και τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές ως ακολούθως: 

 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ‐ 31/12/2017 

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2017 δεν δραστηριοποιήθηκε στο αντικείμενο του σκοπού της. 

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Για  τις  εμπορικές  και  λοιπές  απαιτήσεις,  η  Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  σημαντικούς  πιστωτικούς  κινδύνους. 

Δεδομένης της φύσης της λειτουργίας της Εταιρείας, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις καθώς η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της οργάνωσης. 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  κατά  την  31.12.2017  στο  ποσό  των  €  69.654  διαιρούμενο  σε 

89.300  ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  0,78  €  έκαστης  μετοχής.  Τα  ίδια  κεφάλαια  της  εταιρείας  την 

31/12/2017  ήταν  μικρότερα  του  1/2  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  συνεπώς  είχαν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του 

άρθρου 47  του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία  των σχετικών κινδύνων, η Διοίκηση  της  εταιρείας πρόκειται  να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την συνέχιση της λειτουργίας 

της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 

Δεν  συνέβησαν  σημαντικά  γεγονότα  στο  χρονικό  διάστημα  από  την  λήξη  της  χρήσεως  και  μέχρι  το  χρόνο 

υποβολής της Έκθεσης μας. 

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

αναφέρονται στις σημειώσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ. 

 

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PROTERGIA A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας PROTERGIA A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (η  Εταιρεία),  οι  οποίες  αποτελούνται  από  την  εταιρική  κατάσταση 

χρηματοοικονομικής  θέσης  της  31ης  Δεκεμβρίου  2017,  τις  εταιρικές  καταστάσεις  συνολικού  εισοδήματος, 

μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων  και  ταμειακών  ροών  της  χρήσεως  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

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

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας PROTERGIA A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

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

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση Γνώμης 

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

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

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

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

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

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

καταστάσεων  στην  Ελλάδα  και  έχουμε  εκπληρώσει  τις  δεοντολογικές  μας  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  τις 

απαιτήσεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  του  προαναφερόμενου  Κώδικα  Δεοντολογίας.  Πιστεύουμε  ότι  τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

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

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

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

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

τα  θέματα  που  σχετίζονται  με  τη  συνεχιζόμενη  δραστηριότητα  και  τη  χρήση  της  λογιστικής  βάσης  της 

συνεχιζόμενης  δραστηριότητας,  εκτός  και  εάν  η  διοίκηση  είτε  προτίθεται  να  ρευστοποιήσει  την  Εταιρεία  ή  να 
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διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε  έκθεση  ελεγκτή,  η  οποία  περιλαμβάνει  τη  γνώμη  μας.  Η  εύλογη  διασφάλιση  συνιστά  διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

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

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

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

λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

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

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

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, 

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

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

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

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

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

ελέγχου. 

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

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

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

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

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

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

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

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

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι  στην  έκθεση  ελεγκτή  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  στις  σχετικές  γνωστοποιήσεις  των  εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. 

Τα  συμπεράσματά  μας  βασίζονται  σε  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  αποκτώνται  μέχρι  την  ημερομηνία  της  έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

καταστάσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  γνωστοποιήσεων,  καθώς  και  το  κατά  πόσο  οι  εταιρικές  οικονομικές 
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καταστάσεις  απεικονίζουν  τις  υποκείμενες  συναλλαγές  και  τα  γεγονότα  με  τρόπο  που  επιτυγχάνεται  η  εύλογη 

παρουσίαση. 

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

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

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

1.  Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  2  (μέρος  Β)  του  Ν.  4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

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

ισχύουσες  νομικές απαιτήσεις  των άρθρων 43α  του κ.ν.  2190/1920  και  το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με  τις 

συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία PROTERGIA A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  και  το  περιβάλλον  της,  δεν  έχουμε  εντοπίσει  ουσιώδεις  ανακρίβειες  στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

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

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν κατώτερο από το μισό (1/2) του 

μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του 

Κ.Ν.  2190/1920.  Όπως  αναφέρεται  στις  σημειώσεις  5  και  6.4  των  οικονομικών  καταστάσεων,  η  Διοίκηση  της 

Εταιρείας  έχει  λάβει  και  λαμβάνει  τα  αναγκαία  μέτρα    προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  συνέχιση  των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας.   

Αθήνα,  27 Μαρτίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Δημήτρης Παντερλής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38651 
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Γ. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

   

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 12 ‐ 34 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Δ. Κατάσταση Συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 12 ‐ 34 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Ε. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 12 ‐ 34 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤ. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 12 ‐ 34 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Ζ. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

Οι  επισυναπτόμενες  Σημειώσεις παρατίθενται στις σελίδες 12  ‐ 34  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (PROTERGIA 

ENERGY A.E.) ιδρύθηκε το 2009. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου (ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, 151 25) και 

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

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

9084101000.    Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το 

Δ.Σ. στις 22.3.2018.  Όλα τα ποσά αναφέρονται σε Ευρώ. 

      

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, είναι: 

Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής 

ηλεκτρικής  ενέργειας  από  την  εκμετάλλευση  του  αιολικού  δυναμικού.  Μεταξύ  των  δραστηριοτήτων  της 

Εταιρείας  συγκαταλέγονται  (ενδεικτικά):  η  δημιουργία  και  εκμετάλλευση αιολικών πάρκων  και  η  διάθεση  της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία και η παροχή υπηρεσιών 

συμβουλών στον τομέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα 

ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού. 

Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει 

με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται  είτε θα δημιουργηθούν 

στο μέλλον και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

2.1 Σημείωση συμμόρφωσης 

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  της  «PROTERGIA  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» την 31η Δεκεμβρίου 2017, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2017, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού 

και  παθητικού  σε  τρέχουσες  αξίες,  την  αρχή  της  συνέχισης  της  δραστηριότητάς  (going  concern)  και  είναι 

σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η  σύνταξη  οικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  απαιτεί  την  χρήση  λογιστικών  εκτιμήσεων  και 

κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την 

διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 
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Στην «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συμμετέχει κατά 

ποσοστό  100%  η  εταιρεία  «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  η  οποία  και  αποτελεί  100% 

θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. 

 

2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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

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

υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

σύνταξης  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  τα  δημοσιευμένα  ποσά  εσόδων  και  εξόδων  κατά  την  περίοδο 

αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 

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

όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

2.2.1 Κρίσεις 

Κατά  τη  διαδικασία  εφαρμογής  των  λογιστικών  αρχών  και  των  κρίσεων  της  διοίκησης,  εκτός  αυτών  που 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα 

ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη 

μέχρι την λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 

ή  διαθέσιμη  προς  πώληση.  Για  αυτές  που  είναι  διακρατούμενες  μέχρι  τη  λήξη,  η  διοίκηση  εξετάζει  εάν 

πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα 

να  τις  κρατήσει  έως  τη  λήξη  τους.  Η  Εταιρεία  κατηγοριοποιεί  τις  επενδύσεις ως  κατεχόμενες  για  εμπορικούς 

σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση 

των  επενδύσεων ως  αποτιμώμενες  στην  εύλογη αξία  μέσω  των αποτελεσμάτων  εξαρτάται  από  τον  τρόπο  με 

βάση τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται 

ως  κατεχόμενες  για  εμπορικούς  σκοπούς  αλλά  υπάρχουν  διαθέσιμες  και  αξιόπιστες  εύλογες  αξίες  και  οι 

μεταβολές  στις  εύλογες  αξίες  περιλαμβάνονται  στο  κέρδος  ή  στη  ζημιά  στους  λογαριασμούς  των 

αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες 

οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 

 ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Οι  εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην  εύλογη αξία  και ύστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η 

Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους 

όρους  της  κάθε  συμφωνίας,  σχηματίζει  πρόβλεψη  για  απομείωση  εμπορικών  απαιτήσεων.  Το  ύψος  της 

πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις 
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παρούσας  αξίας  των  εκτιμώμενων  μελλοντικών  ταμιακών  ροών,  οι  οποίες  προεξοφλούνται  με  το  πραγματικό 

επιτόκιο.  Το  ποσό  της  πρόβλεψης  καταχωρείται  ως  δαπάνη  στα  άλλα  έξοδα  εκμετάλλευσης  στην  κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 απαξίωση των αποθεμάτων 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην 

αγορά.  Οι  μειώσεις  της  αξίας  των  αποθεμάτων  στην  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  και  οι  λοιπές  ζημίες  από 

αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 

 κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική. 

Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν 

στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των 

δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν 

ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των 

μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

2.2.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα  ποσά  τα  οποία  περιλαμβάνονται  ή  επηρεάζουν  τις  οικονομικές  καταστάσεις  και  οι  σχετικές 

γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που 

δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως 

σημαντική  λογιστική  εκτίμηση,  θεωρείται  μία  η  οποία  είναι  σημαντική  για  την  εικόνα  της  οικονομικής 

κατάστασης  της  εταιρείας  και  τα  αποτελέσματα  και  απαιτεί  τις  πιο  δύσκολες,  υποκειμενικές  ή  περίπλοκες 

κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 

υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα 

αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες 

θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

 Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις 

απαιτούνται για τον καθορισμό προβλέψεων για διαφορές που μπορεί να προκύψουν σε φόρο εισοδήματος από 

έλεγχο  των  αρμόδιων  αρχών.  Υπάρχουν  πολλές  συναλλαγές  και  υπολογισμοί  για  τους  οποίους  ο  ακριβής 

καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά 

πόσο  θα  οφείλονται  επιπλέον  φόροι.  Όταν  το  τελικό  αποτέλεσμα  από  τους  φόρους  αυτών  των  υποθέσεων 

διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος 

και  στις  προβλέψεις  για  αναβαλλόμενη  φορολογία  στην  περίοδο  κατά  την  οποία  τα  ποσά  αυτά  έχουν 

καθορισθεί. 
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 Προβλέψεις 

Επισφαλών  Απαιτήσεων:  Οι  απαιτήσεις  απεικονίζονται  πάντα  με  τα  ποσά  τα  οποία  είναι  πιθανόν  να 

ανακτηθούν. Μόλις  γίνει  γνωστό  ότι  ένας  συγκεκριμένος  λογαριασμός  υπόκειται  σε  κίνδυνο  μεγαλύτερο  του 

συνήθους  πιστωτικού  κινδύνου  (π.χ.  χαμηλή  πιστοληπτική  ικανότητα  του  πελάτη,  διαφωνία  σχετικά  με  την 

ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται πρόβλεψη εάν 

οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι ενδέχεται κατά ένα μέρος ή στο σύνολό της να καταστεί ανείσπρακτη. 

Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων: Τέτοιες υποχρεώσεις δεν υφίστανται για την Εταιρεία.  

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία  εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. 

Η  διοίκηση  κρίνει  ότι  οποιοιδήποτε  διακανονισμοί  δε  θα  επηρέαζαν  σημαντικά  την  οικονομική  θέση  της 

Εταιρείας,  την  31  Δεκεμβρίου  2017.  Παρόλα  αυτά,  ο  καθορισμός  των  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων  που 

σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές  στις  κρίσεις  ή  στις  διερμηνείες  είναι  πιθανό  να  οδηγήσουν  σε  μία  αύξηση  ή  μία  μείωση  των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας  στο μέλλον. 

2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, η πληροφόρηση που γνωστοποιείται ανά τομέα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση 

εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους 

τομείς.    Η  Εταιρεία  έχει  έδρα  στην  Αθήνα,  ενώ  σύμφωνα  με  το  καταστατικό  της  ασχολείται  με  την  άσκηση 

εμπορικής  και  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στον  τομέα  της  αιολικής  ενέργειας  και  της  παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

3.1 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

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

οι Οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης 2016 προσαρμοσμένες με  τα  νέα Πρότυπα  και  τις αναθεωρήσεις που 

επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2017. 

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

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς   σσττοο   ΔΔΛΛΠΠ   77::   ««ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα   ΓΓννωωσσττοοπποοιιήήσσεεωωνν»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ  

ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001177))  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός 

των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  είναι  να  καταστεί  εφικτό  για  τους  χρήστες  των  οικονομικών  καταστάσεων  να 

αξιολογούν  τις  μεταβολές  στις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες.  Οι 

τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν 
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εφικτό  στους  επενδυτές  να  αξιολογούν  τις  μεταβολές  στις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από 

χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες,  συμπεριλαμβανομένων  των  μεταβολών  που  προκύπτουν  από  ταμειακές 

ροές,  καθώς  και  των  μη  ταμειακών  μεταβολών.  Οι  τροποποιήσεις  δεν  έχουν  επίδραση  στις  Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς   σσττοο   ΔΔΛΛΠΠ   1122::   ««ΑΑννααγγννώώρριισσηη   ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννηηςς   ΦΦοορροολλοογγιικκήήςς   ΑΑππααίίττηησσηηςς   γγιιαα   μμηη  

ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσεεςς  ΖΖηημμιιέέςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001177))  

Τον  Ιανουάριο  του  2016,  το  IASB  προέβη  στην  έκδοση  τροποποιήσεων  περιορισμένου  σκοπού  στο  ΔΛΠ  12. 

Σκοπός  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  είναι  να  αποσαφηνιστεί  ο  λογιστικός  χειρισμός  των  αναβαλλόμενων 

φορολογικών  απαιτήσεων  για  τις  μη  πραγματοποιηθείσες  ζημιές  από  χρεωστικούς  τίτλους  που  επιμετρώνται 

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

 

ΕΕττήήσσιιεεςς   ΒΒεελλττιιώώσσεειιςς   ττωωνν   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   ––   ΚΚύύκκλλοοςς   22001144‐‐22001166   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή  

μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001177))  

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

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 

για  τις  ετήσιες  βελτιώσεις  στα  ΔΠΧΑ.  Η  τροποποίηση  η  οποία  περιλαμβάνεται  στον  κύκλο  αυτόν  και  έχει 

εφαρμογή  για  ετήσιες  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Ιανουαρίου  2017  είναι  η  εξής:  ΔΠΧΑ  12: 

Αποσαφήνιση  του  πεδίου  εφαρμογής  του  Προτύπου.  H  τροποποίηση  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

Οικονομικές  Καταστάσεις.  Οι  λοιπές  τροποποιήσεις  που  περιλαμβάνονται  στον  εν  λόγω  κύκλο  και  έχουν 

εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη 

ενότητα. 

3.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί 

σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

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

 

ΔΔΠΠΧΧΑΑ   99   ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά   ΜΜέέσσαα»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή   μμεεττάά   ττηηνν  

0011//0011//22001188))  

  

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

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

ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση  για  την  λογιστική  αντιστάθμισης.  Το  Πρότυπο  έχει  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018 και αρχικά εκτιμάται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του η επίδραση 
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για  την  Εταιρεία  δεν  θα  είναι  σημαντική.  Η  Εταιρεία  βρίσκεται  στη  διαδικασία  οριστικοποίησης  της  εν  λόγω 

επίδρασης στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

ΔΔΠΠΧΧΑΑ   1155   ««ΈΈσσοοδδαα  ααππόό   ΣΣυυμμββάάσσεειιςς   μμεε   ΠΠεελλάάττεεςς»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή   μμεεττάά  

ττηηνν  0011//0011//22001188))  

  

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

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

τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές 

στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 

Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο 

για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, 

παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 

Το  νέο  Πρότυπο  έρχεται  να  αντικαταστήσει  το  ΔΛΠ  18    «Έσοδα»,  το  ΔΛΠ  11  «Κατασκευαστικές  Συμβάσεις», 

καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Το Πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018 και αρχικά εκτιμάται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του η 

επίδραση για την Εταιρεία δεν θα είναι σημαντική. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της εν 

λόγω επίδρασης στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

ΔΔιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς   σσττοο   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   1155   ««ΈΈσσοοδδαα   ααππόό   ΣΣυυμμββάάσσεειιςς   μμεε   ΠΠεελλάάττεεςς»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ  

ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

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

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

λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 

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

προσδιορίζεται  αν  το  έσοδο  από  τη  χορήγηση  μίας  άδειας  θα  πρέπει  να  αναγνωριστεί  σε  μία  συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή ή με  την πάροδο  του  χρόνου. Η Εταιρεία δεν  εκτιμά ότι θα έχει σημαντική επίπτωση από  την 

παραπάνω διευκρίνιση στις Οικονομικές  της  Καταστάσεις.  Τα  ανωτέρω  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  44::   ««ΕΕφφααρρμμοογγήή   ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  99  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ΜΜέέσσαα  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε   ττοο  ΔΔΠΠΧΧΑΑ  44  

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκέέςς  ΣΣυυμμββάάσσεειιςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

  

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

τροποποιήσεων  είναι  να  προσδιοριστεί  ο  χειρισμός  των  προσωρινών  λογιστικών  επιδράσεων  λόγω  της 

διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου 

για  τις  ασφαλιστικές  συμβάσεις.  Οι  τροποποιήσεις  στις  υφιστάμενες  απαιτήσεις  του  ΔΠΧΑ  4  επιτρέπουν  στις 
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οικονομικές  οντότητες  των  οποίων  οι  κύριες  δραστηριότητες  συνδέονται  με  ασφάλιση  να  αναβάλλουν  την 

εφαρμογή  του  ΔΠΧΑ  9  έως  το  2021  («προσωρινή  απαλλαγή»),  και  επιτρέπουν  σε  όλους  τους  εκδότες 

ασφαλιστικών  συμβάσεων  να  αναγνωρίσουν  στα  λοιπά  συνολικά  έσοδα,  αντί  στα  κέρδη  ή  στις  ζημιές,  τη 

μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου 

για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει καμία επίπτωση 

στις  Οικονομικές  της  Καταστάσεις.  Τα  ανωτέρω  έχουν  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  με  ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

  

ΔΔΠΠΧΧΑΑ  1166  ««ΜΜιισσθθώώσσεειιςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

  

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

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

δύο μέρη σε μία σύμβαση ‐ δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») ‐ για την 

παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για 

την  επίτευξη  αυτού  του  σκοπού,  ο  μισθωτής  θα  πρέπει  να  αναγνωρίσει  τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

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

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

 

ΕΕττήήσσιιεεςς   ΒΒεελλττιιώώσσεειιςς   ττωωνν   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   ––   ΚΚύύκκλλοοςς   22001144‐‐22001166   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή  

μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

  

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

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 

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

εφαρμογή  για  ετήσιες  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Ιανουαρίου  2018  είναι  οι  εξής:  ΔΠΧΑ  1: 

Διαγραφή  των  βραχυπρόθεσμων  εξαιρέσεων  για  τους  υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά  τα  ΔΠΧΑ,  ΔΛΠ  28: 

Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη   σσττοο   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   22::   ««ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη   κκααιι   ΕΕππιιμμέέττρρηησσηη   ΣΣυυννααλλλλααγγώώνν   ΠΠλληηρρωωμμήήςς   ββαασσιιζζόόμμεεννωωνν   σσεε  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ΤΤίίττλλοουυςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

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

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

συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς  τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η  τροποποίηση εισάγει  τις 

απαιτήσεις  σχετικά  με  τον  λογιστικό  χειρισμό  της  επίδρασης  των  προϋποθέσεων  κατοχύρωσης  και  μη 
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κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 

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

φέρουν  ένα  χαρακτηριστικό  διακανονισμού  σε  συμψηφιστική  βάση  για  υποχρέωση  παρακράτησης  φόρου, 

καθώς  και  μία  τροποποίηση  στους  όρους  και  προϋποθέσεις  μίας  πληρωμής  βασιζόμενης  σε  συμμετοχικούς 

τίτλους,  η  οποία  μεταβάλλει  την  ταξινόμηση  της  συναλλαγής  από  διακανονιζόμενη  με  μετρητά  σε 

διακανονιζόμενη  με  συμμετοχικούς  τίτλους.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  4400::  ««ΜΜεεττααφφοορρέέςς  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  ΑΑκκίίννηητταα  ααππόό  ήή  σσεε  άάλλλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  

γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

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

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

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

πραγματοποιείται  μόνο  εφόσον  υπάρχει  μεταβολή  στη  χρήση  του ακινήτου,  και  (β)  μία  τέτοια  μεταβολή στη 

χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 

ταξινόμησής  του  ως  επενδυτικό  ακίνητο.  Η  εν  λόγω  μεταβολή  στη  χρήση  θα  πρέπει  να  υποστηρίζεται  από 

σχετική  τεκμηρίωση  /αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

ΔΔΔΔΠΠΧΧΑΑ   2222   ««ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς   σσεε   ΞΞέέννοο   ΝΝόόμμιισσμμαα   κκααιι   ΠΠρροοκκααττααββλληηττέέοο   ΑΑννττάάλλλλααγγμμαα»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001188))  

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

Διερμηνεία  περιλαμβάνει  τις  απαιτήσεις  σχετικά  με  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  που  θα  πρέπει  να 

χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί 

ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

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

Ένωση. 

 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  2288::  ««ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  σσεε  ΣΣυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίεεςς»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  

εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

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

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

μακροπρόθεσμων  συμμετοχών  σε  μία  συγγενή  ή  κοινοπραξία  –  στις  οποίες  δεν  εφαρμόζεται  η  μέθοδος  της 

καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
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της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς   σσττοο   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   99::   ««ΠΠρροοππλληηρρωωθθέένντταα   ΣΣττοοιιχχεείίαα   μμεε   ΑΑρρννηηττιικκήή   ΑΑππόόδδοοσσηη»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

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

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

στοιχείο  του  ενεργητικού  με  αρνητική  απόδοση  στην  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων,  καθώς  το 

χαρακτηριστικό  της  «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  δημιουργεί  ενδεχόμενες  ταμειακές 

ροές  οι  οποίες  δεν  αποτελούνται  μόνο  από  πληρωμές  κεφαλαίου  και  τόκου.  Βάσει  των  τροποποιήσεων,  οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων,  εφόσον  πληρείται  μία  συγκεκριμένη  προϋπόθεση.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των 

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

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

 

ΕΕττήήσσιιεεςς   ΒΒεελλττιιώώσσεειιςς   ττωωνν   ΔΔΠΠΧΧΑΑ   ––   ΚΚύύκκλλοοςς   22001155‐‐22001177   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή  

μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

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

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 

για  τις  ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι  τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι  εξής: 

ΔΠΧΑ  3  ‐  ΔΠΧΑ  11:  Συμμετοχικά  δικαιώματα  που  κατείχε  προηγουμένως  ο  αποκτών  σε  μία  από  κοινού 

λειτουργία,  ΔΛΠ  12:  Επιπτώσεις  στον  φόρο  εισοδήματος  από  πληρωμές  για  χρηματοοικονομικά  μέσα 

ταξινομημένα ως στοιχεία των  ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τηνή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία 

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

έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΑΑ   2233   ««ΑΑββεεββααιιόόττηητταα  σσχχεεττιικκάά   μμεε   ΧΧεειιρριισσμμοούύςς  ΦΦόόρροουυ   ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς  

πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

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

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

προσδιορίζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  αντικατοπτρίζονται  οι  επιπτώσεις  της  αβεβαιότητας.  Η 

ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. 
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Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την  επίπτωση  όλων  των  παραπάνω  στις  Οικονομικές  της  Καταστάσεις,  αν  και  δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς   σσττοο   ΔΔΛΛΠΠ   1199::   ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη,,   ΠΠεερριικκοοππήή   ήή   ΔΔιιαακκααννοοννιισσμμόόςς   ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς   ΚΚααθθοορριισσμμέέννωωνν  

ΠΠααρροοχχώώνν»»  ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001199))  

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

βάσει  των  οποίων  μία  οικονομική  οντότητα  απαιτείται  να  χρησιμοποιεί  επικαιροποιημένες  αναλογιστικές 

παραδοχές  κατά  τον  προσδιορισμό  του  κόστους  τρέχουσας  υπηρεσίας  και  του  καθαρού  τόκου  για  την 

εναπομένουσα  περίοδο  μετά  την  τροποποίηση,  την  περικοπή  ή  τον  διακανονισμό  ενός  προγράμματος 

καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών 

καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

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

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΔΠΠΧΧΑΑ   1177   ««ΑΑσσφφααλλιισσττιικκέέςς   ΣΣυυμμββάάσσεειιςς»»   ((εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   γγιιαα   εεττήήσσιιεεςς   ππεερριιόόδδοουυςς   πποουυ   ξξεεκκιιννοούύνν   ττηηνν   ήή   μμεεττάά   ττηηνν  

0011//0011//22002211))  

  

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

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

βασισμένου  στις  αρχές  (principle‐based  standard)  για  τον  λογιστικό  χειρισμό  όλων  των  τύπων  ασφαλιστικών 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. 

Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς 

μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα 

πρέπει  να  εφαρμόζει  μία  οικονομική  οντότητα  στη  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  που  σχετίζεται  με 

ασφαλιστικές  συμβάσεις  που  εκδίδει  και  συμβάσεις  αντασφάλισης  που  κατέχει.  Η  Εταιρεία  θα  εξετάσει  την 

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

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

αξίες  τεκμαιρόμενου  κόστους  όπως  αυτό  προσδιορίστηκε  βάση  ευλόγων  αξιών  κατά  την  ημερομηνίες 

μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το 

κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

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

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
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αναμένεται  να  εισρεύσουν  από  τη  χρήση  του  παγίου  στοιχείου  και  το  κόστος  τους  μπορεί  να  επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

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

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια  20‐35 έτη 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
4‐20 έτη 

Αυτοκίνητα  4‐10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός  4‐10 έτη 

 

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

ημερομηνία  ισολογισμού.  Όταν  οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσωμάτων  ακινητοποιήσεων  υπερβαίνουν  την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

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

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

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

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

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

 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  συμπεριλαμβάνονται  τα  σήματα  και  άδειες,  οι  άδειες  λογισμικού  καθώς  και 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Σήματα και άδειες 

Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. 

Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 

χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται  για  την ανάπτυξη  και συντήρηση  του  λογισμικού αναγνωρίζονται ως  έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται. Οι  δαπάνες που αναλαμβάνονται  για  την ανάπτυξη συγκεκριμένων  λογισμικών που 

ελέγχονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.   

 

3.4 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 

μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
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Τα  χρηματοοικονομικά  μέσα  της  Εταιρείας  ταξινομούνται  στις  παρακάτω  κατηγορίες  με  βάση  την  ουσία  της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  με  σταθερές  ή  προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β)  απαιτήσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  δοσοληψίες  φόρων,  οι  οποίες  έχουν  επιβληθεί  νομοθετικά  από  το 

κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα  Δάνεια  και  οι  απαιτήσεις  περιλαμβάνονται  στο  κυκλοφορούν  ενεργητικό,  εκτός  από  εκείνα  με  λήξεις 

μεγαλύτερες  των  12  μηνών  από  την  ημερομηνία  ισολογισμού.  Τα  τελευταία  συμπεριλαμβάνονται  στα  μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

ii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 

και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την 

λήξη τους. Η Εταιρεία  δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

3.5 Αποθέματα  

Την  ημερομηνία  του  ισολογισμού,  τα  αποθέματα  αποτιμώνται  στο  χαμηλότερο  του  κόστους  ή  την  καθαρή 

ρευστοποιήσιμη  αξία.  Η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  είναι  η  εκτιμημένη  τιμή  πώλησης  στην  συνηθισμένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων 

δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

3.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο  κόστος  χρησιμοποιώντας  την  μέθοδο  του  αποτελεσματικού  επιτοκίου,  μείον  την  πρόβλεψη  για 

μείωση  της  αξίας  τους.  Στην  περίπτωση  που  η  αναπόσβεστη  αξία  ή  το  κόστος  ενός  χρηματοοικονομικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή 

στη  παρούσα  αξία  των  μελλοντικών  ροών  του  περιουσιακού  στοιχείου,  η  οποία  υπολογίζεται  με  βάση  το 

πραγματικό  αρχικό  επιτόκιο.  Η  σχετική  ζημία  μεταφέρεται  απευθείας  στα  αποτελέσματα  χρήσης.  Οι  ζημιές 

απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
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3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης 

και  τις  βραχυπρόθεσμες  επενδύσεις  υψηλής  ρευστότητας  όπως  τα  προϊόντα  της  αγοράς  χρήματος  και  οι 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

3.8 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

Τα  περιουσιακά  στοιχεία  που  διατηρούνται  προς  πώληση  συμπεριλαμβάνουν  τα  λοιπά  περιουσιακά  στοιχεία 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός 

έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  τους  αμέσως  πριν  την  ταξινόμησή  τους  ως  κρατούμενα  προς  πώληση,  και  την 

εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς 

πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίμηση 

των  “κρατουμένων  προς  πώληση”  περιουσιακών  στοιχείων  συμπεριλαμβάνεται  στα  “άλλα  έσοδα”  και  “άλλα 

έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Η Εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 

 

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

φόρου  εισοδήματος,  σε  μείωση  του  προϊόντος  της  έκδοσης.  Τα  έξοδα  τα  οποία  σχετίζονται  με  την  έκδοση 

μετοχών  για  την  απόκτηση  επιχειρήσεων  περιλαμβάνονται  στο  κόστος  κτήσεως  της  επιχειρήσεως  που 

αποκτάται. 

 

3.10 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η  επιβάρυνση  της  περιόδου  με  φόρους  εισοδήματος  αποτελείται  από  τους  τρέχοντες  φόρους  και  τους 

αναβαλλόμενους  φόρους,  δηλαδή  τους  φόρους  ή  τις  φορολογικές  ελαφρύνσεις  που  σχετίζονται  με  τα 

οικονομικά  οφέλη  που  προκύπτουν  στην  περίοδο  αλλά  έχουν  ήδη  καταλογιστεί  ή  θα  καταλογιστούν  από  τις 

φορολογικές  αρχές  σε  διαφορετικές  περιόδους.  Ο  φόρος  εισοδήματος  αναγνωρίζεται  στον  λογαριασμό  των 

αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι  τρέχοντες φόροι  εισοδήματος περιλαμβάνουν  τις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  ή  και  απαιτήσεις  προς  τις 

δημοσιονομικές  αρχές  που  σχετίζονται  με  τους  πληρωτέους  φόρους  επί  του  φορολογητέου  εισοδήματος  της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

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

που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος 
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για  το  έτος.  Όλες  οι  αλλαγές  στα  βραχυπρόθεσμα  φορολογικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  ή  τις  υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

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

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

και  των  υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος  δεν  λογίζεται  εάν  προκύπτει  από  την  αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  αποτιμώνται  με  βάση  τους  φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί 

σε  ισχύ  ή  ουσιαστικά  ισχύουν  μέχρι  την  ημερομηνία  του  Ισολογισμού.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  σαφούς 

προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

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

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

φορολογική απαίτηση. 

Ο  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος  αναγνωρίζεται  για  τις  προσωρινές  διαφορές  που  προκύπτουν  από 

επενδύσεις  σε  θυγατρικές  και  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις,  με  εξαίρεση  την  περίπτωση που η αναστροφή  των 

προσωρινών  διαφορών  ελέγχεται  από  την  Εταιρεία  και  είναι  πιθανό  ότι  οι  προσωρινές  διαφορές  δεν  θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

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

κομμάτι  των  φορολογικών  εξόδων  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσης.  Μόνο  αυτές  οι  μεταβολές  στα 

στοιχεία  του  ενεργητικού  ή  τις  υποχρεώσεις  που  επηρεάζουν  τις  προσωρινές  διαφορές  αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως 

αποτέλεσμα  την  σχετική  αλλαγή  στις    αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  ή  υποχρεώσεις  να  χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

3.11 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε  χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο  ποσό  καταχωρείται  ως  υποχρέωση,  ενώ  σε  περίπτωση  που  το  ποσό  που  ήδη  καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 

της  (προπληρωθέν  έξοδο)  μόνο  κατά  την  έκταση  που  η  προπληρωμή  θα  οδηγήσει  σε  μείωση  μελλοντικών 

πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές  μετά  την  έξοδο  από  την  υπηρεσία:  Οι  παροχές  μετά  την  λήξη  της  απασχόλησης  περιλαμβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της 

απασχόλησης,  ως  αντάλλαγμα  της  υπηρεσίας  των  εργαζομένων.  Συνεπώς  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η Εταιρεία δεν διαθέτει 
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πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ενώ το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

αφορά στην από το νόμο αποζημίωση και  καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

3.12 Επιχορηγήσεις 

Η  PROTERGIA  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  αναγνωρίζει  τις 

κρατικές  επιχορηγήσεις  οι  οποίες  ικανοποιούν  αθροιστικά  τα  εξής  κριτήρια:  α)  Υπάρχει  τεκμαιρόμενη 

βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης 

και  β)  πιθανολογείται  ότι  το  ποσό  της  επιχορήγησης  θα  εισπραχθεί.  Οι  επιχορηγήσεις  καταχωρούνται  στην 

εύλογη  αξία  και  αναγνωρίζονται  με  τρόπο  συστηματικό  στα  έσοδα,  με  βάση  την  αρχή  του  συσχετισμού  των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.13 Προβλέψεις 

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

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του 

ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 

την  ημερομηνία  σύνταξης  κάθε  ισολογισμού  και  προσαρμόζονται  προκειμένου  να  αντανακλούν  την  παρούσα 

αξία  της  δαπάνης  που  αναμένεται  να  απαιτηθεί  για  τη  διευθέτηση  της  υποχρέωσης.  Οι  ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών  πόρων  οι  οποίοι  ενσωματώνουν  οικονομικά  οφέλη  είναι  ελάχιστη.  Οι  ενδεχόμενες  απαιτήσεις  δεν 

αναγνωρίζονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  αλλά  γνωστοποιούνται  εφόσον  η  εισροή  οικονομικών  οφελών 

είναι πιθανή. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα:  Τα  έσοδα  περιλαμβάνουν  την  εύλογη  αξία  εκτελεσθέντων  έργων,  πωλήσεων  αγαθών  και  παροχής 

υπηρεσιών,  καθαρά  από  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας,  εκπτώσεις  και  επιστροφές.  Η  αναγνώριση  των  εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

‐ Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

‐ Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, 

με  βάση  το  στάδιο  ολοκλήρωσης  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  σε  σχέση  με  το  σύνολο  των  παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

‐ Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία 

των  παραχωρηθέντων    δικαιωμάτων  αναγνωρίζεται  ως  έσοδο  επόμενων  χρήσεων  και  αποσβένεται  στον 

λογαριασμό  των αποτελεσμάτων  της  χρήσης ανάλογα με  τον ρυθμό εκτέλεσης  των συμβάσεων για  τις οποίες 

έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα. 
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‐    Έσοδα από  τόκους: Τα  έσοδα από  τόκους αναγνωρίζονται  βάσει  χρονικής αναλογίας  και με  την  χρήση  του 

πραγματικού  επιτοκίου.  Όταν  υπάρχει  απομείωση  των  απαιτήσεων,  η  λογιστική  αξία  αυτών  μειώνεται  στο 

ανακτήσιμο  ποσό  τους  το  οποίο  είναι  η  παρούσα  αξία  των  αναμενόμενων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

‐ Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Έξοδα:  Τα  έξοδα  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα  σε  δεδουλευμένη  βάση.  Οι  πληρωµές  που 

πραγματοποιούνται  για    λειτουργικές  µισθώσεις  μεταφέρονται  στο    αποτελέσματα  ως  έξοδα,  κατά  το  χρόνο 

χρήσεως του µμισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

3.15 Μισθώσεις 

Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 

τα  οφέλη  που  έχουν  σχέση  με  την  κυριότητα  ενός  στοιχείου  του  ενεργητικού,  ανεξάρτητα  από  την  τελική 

μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι 

μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 

παγίου  στοιχείου  ή  της  παρούσας  αξίας  των  ελάχιστων  μισθωμάτων.  Κάθε  μίσθωμα  επιμερίζεται  μεταξύ  της 

υποχρέωσης  και  των  χρηματοοικονομικών  εξόδων  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ένα  σταθερό  επιτόκιο  στην 

υπολειπόμενη  χρηματοοικονομική  υποχρέωση.  Οι  αντίστοιχες  υποχρεώσεις  από  μισθώματα,  καθαρές  από 

χρηματοοικονομικά  έξοδα,  απεικονίζονται  στις  υποχρεώσεις.  Το  μέρος  του  χρηματοοικονομικού  εξόδου  που 

αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Τα  πάγια  που  αποκτήθηκαν  με  χρηματοδοτική  μίσθωση  αποσβένονται  στη  μικρότερη  περίοδο  μεταξύ  της 

ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

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

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

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

λειτουργικές μισθώσεις  (καθαρές από  τυχόν  κίνητρα που προσφέρθηκαν από  τον  εκμισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Εταιρεία  ως  εκμισθωτής:  Όταν  πάγια  εκμισθώνονται  με  χρηματοδοτική  μίσθωση,  η  παρούσα  αξία  των 

μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση 

αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης  χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  της 

καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια  που  εκμισθώνονται  με  λειτουργικές  μισθώσεις  περιλαμβάνονται  στις  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  του 

ισολογισμού.    Αποσβένονται  κατά  τη  διάρκεια  της  αναμενόμενης  ωφέλιμης  ζωής  τους  σε  βάση  συνεπή  με 

παρόμοιες  ιδιόκτητες  ενσώματες  ακινητοποιήσεις.  Το  έσοδο  του  ενοικίου  (καθαρό  από  τυχόν  κίνητρα  που 

δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
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3.16 Διανομή μερισμάτων 

Η  διανομή  μερισμάτων  στους  μετόχους  της  μητρικής  αναγνωρίζεται  ως  υποχρέωση  στις    οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  

4.1 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Τα  χρηματοοικονομικά  εργαλεία  της  εταιρείας  αποτελούνται  κυρίως  από  τις  βραχυπρόθεσμες  καταθέσεις.  Η 

Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους    καθώς  η  επιχείρηση  βρίσκεται  στο  στάδιο  της 

οργάνωσης. 

5.  Διαχείριση κεφαλαίου 

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

δραστηριότητά της και να αναπτύξει το επενδυτικό της πρόγραμμα.  

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  κατά  την  31.12.2017  στο  ποσό  των  €  69.654  διαιρούμενο  σε 

89.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,78 € έκαστης μετοχής και Υπέρ το Άρτιο ποσό € 15.000. Τα ίδια 

κεφάλαια  της  εταιρείας  την  31/12/2017  ήταν  μικρότερα  του  1/2  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  συνεπώς  είχαν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων, η Διοίκηση της 

εταιρείας πρόκειται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την 

συνέχιση της λειτουργίας της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

6.1 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Δεν υπάρχουν ασώματες ακινητοποιήσεις 

6.2 Λοιπές απαιτήσεις 
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6.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

6.4  Ίδια κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το Άρτιο 

(Ποσά σε EUR)

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016 89,700 15,000

Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (20,046) ‐

Υπόλοιπο τέλους 31.12.2016 69,654 15,000

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 69,654 15,000

Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου ‐ ‐

Υπόλοιπο τέλους 31.12.2017 69,654 15,000

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο

PROTERGIA ENERGY A.E.

 

 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  κατά  την  31.12.2017  στο  ποσό  των  €  69.654  διαιρούμενο  σε 

89.300  ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  0,78  €  έκαστης  μετοχής.  Τα  ίδια  κεφάλαια  της  εταιρείας  την 

31/12/2017  ήταν  μικρότερα  του  1/2  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  συνεπώς  είχαν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του 

άρθρου 47  του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία  των σχετικών κινδύνων, η Διοίκηση  της  εταιρείας πρόκειται  να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την συνέχιση της λειτουργίας 

της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 

 

Λοιπά αποθεματικά 
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6.5 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

6.6 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

6.7 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 

6.8 Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης 
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6.9 Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

 

 

6.10 Φόρος εισοδήματος 

 

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

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

65Α § 1 του Ν.4174/2013. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε φορολογικό έλεγχο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

65Α  §  2  του  Ν.4174/2013  για  τις  χρήσεις  2014  και  2015    και  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  56  §  1  του 

Ν.4410/2016  για  τις  χρήσεις  2016‐2017.  Σημειώνεται  ότι  την  31/12/2017  παραγράφηκαν  οι  χρήσεις  έως  την 

31/12/2011 σύμφωνα με τα διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 36 Ν.4174/2013. 

6.11 Εμπράγματα Βάρη 

Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

6.12 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

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

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

Η εταιρεία PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεν έχει ελεγχθεί 

φορολογικά  για  την  πρώτη  υπερδωδεκάμηνη  χρήση  2010,  τη  χρήση  2014  καθώς  και  τις    χρήσεις  2015‐2017.  Η 

Εταιρεία  δεν  έχει  σχηματίσει  σχετική  πρόβλεψη  διότι  εκτιμάται  ότι  δεν  θα  προκύψουν  σημαντικές  φορολογικές 

διαφορές. 

Σημειώνεται ότι την 31/12/2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2011 σύμφωνα με τα διατάξεις της παρ. 1 

άρθρου 36 Ν.4174/2013. 
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6.13 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.  

6.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

(Ποσά σε €) 31/12/2017 31/12/2016

Αγορές Υπηρεσιών 

Μητρική ‐ ‐

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5,269 6,327

Σύνολο 5,269 6,327

(Ποσά σε €) 31/12/2017 31/12/2016

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Μητρική ‐ ‐

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2,942 ‐

Σύνολο 2,942 ‐

PROTERGIA ENERGY A.E.

PROTERGIA ENERGY A.E.

 

 

Οι  συναλλαγές  με  τις  ανωτέρω  εταιρείες  πραγματοποιούνται  σε  καθαρά  εμπορική  βάση.  Η  Εταιρεία  δεν 

συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για την Εταιρεία, 

ή  τις  εταιρείες  και  τα άτομα που  συνδέονται  στενά με αυτόν,  και  δεν  αποσκοπεί  να  συμμετάσχει  σε  τέτοιου 

είδους  συναλλαγές  στο  μέλλον.  Καμία  από  τις  συναλλαγές  δεν  εμπεριέχει  ειδικούς  όρους  και  συνθήκες  και 

καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε. 

 

6.15 Δεσμεύσεις  από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Τα  ελάχιστα  μελλοντικά  πληρωτέα  μισθώματα  ενοικίασης  βάσει  μη  ακυρώσιμων  συμβολαίων  λειτουργικής 

μίσθωσης την 31/12/2017 και 31/12/2016 έχουν ως κάτωθι: 
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6.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

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

 

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. Ξ 110308 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487  

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

  

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 621204 

     

 


