
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014) 
ECO PLAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ  

ΑΡ.ΓΕΜΗ 143785320000 
Για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1. Σχετικό άρθρο του Νόμου:  29 παρ. 3 
α) Επωνυμία της οντότητας: 
ECOPLAY  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ 
 
Δ.τ. της οντότητας: 
ECOPLAY Α.Ε. 
 
β) Νομικός τύπος της οντότητας: 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
γ) Περίοδος αναφοράς: 
01.01.2018 – 31.12.2018 
 
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: 
5Ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ, Ρόδος 85100  
 
ε)  Δημόσιο  μητρώο  στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένη  η  οντότητα ή  αντίστοιχες  πληροφορίες, 
κατά περίπτωση: 
Αρ. ΓΕΜΗ: 143785320000 
 
στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι. 
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. 
Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 
 
η) Κατηγορία της οντότητας. 
Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία 
 
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 
τον Ν. 4308/2014. 
Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  έχουν  καταρτισθεί  σε  πλήρη  συμφωνία  με  τον  Ν. 
4308/2014 
 
2. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 4 
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη     
δραστηριότητα  (γνωστοποιείται  η  φύση  αυτών  των  παραγόντων,  καθώς  και  τα  μέτρα  που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους); 
Η επιχείρηση διενέργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 



κίνδυνο την προοπτική της ως  δραστηριότητα. 
 
3. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 5 
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους 
στοιχεία  των  χρηματοοικονομικών  της  καταστάσεων.  Σε  περίπτωση  αλλαγών  λογιστικών 
πολιτικών,  αλλαγών  λογιστικών  εκτιμήσεων  ή  διόρθωσης  λαθών,  γίνεται  αναφορά  στο 
γεγονός,  στους  λόγους  που  οδήγησαν  στην  αλλαγή  ή  τη  διόρθωση,  και  γνωστοποιούνται 
επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές» αναλύονται στο Παράρτημα Νο. 1 
 
β) Δεν έγιναν αλλαγές στις  «Λογιστικές πολιτικές» και στις «Λογιστικές Εκτιμήσεις» πέραν 
αυτής  που  αναφέρεται  στην  σημείωση  αρ.  15  λόγω  της  πρώτης  εφαρμογής  του 
Ν.4308/2014. 
 
γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»   
 
4. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 6 
Γνωστοποίηση  και  δικαιολόγηση  παρέκκλισης  από  την  εφαρμογή  μιας  διάταξης  του 
Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση  της υποχρέωσης  της παραγράφου 2,  του άρθρου 16,  του Ν. 
4308/2014 (εύλογη παρουσίαση). 
Δεν έγινε παρέκκλιση. Η οντότητα ακολουθεί το «ιστορικό κόστος». 
 
5. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 7 
Όταν  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  ή  μία  υποχρέωση  σχετίζεται  με  περισσότερα  από  ένα 
κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα 
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις 
 
6. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 8 
Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
Βλέπε συνημμένο Παράρτημα Νο. 2 
 
7. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 10 
Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24. 
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24 
 
8. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 13 
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 
Δεν υπάρχουν 
 
9. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 14 
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Δεν υπάρχουν 

 
10. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 16 
Το  συνολικό  ποσό  των  χρηματοοικονομικών  δεσμεύσεων,  εγγυήσεων  ή  ενδεχόμενων 



επιβαρύνσεων  (ενδεχόμενες  υποχρεώσεις)  που  δεν  εμφανίζονται  στον  ισολογισμό,  με 
ένδειξη  της  φύσης  και  της  μορφής  των  σχετικών  εξασφαλίσεων  που  έχουν  παρασχεθεί. 
Κάθε  δέσμευση που αφορά  παροχές  σε  εργαζόμενους  μετά  την  έξοδο  από  τη  υπηρεσία  ή 
οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
α) Εγγυητικές επιστολές. 
Δεν υπάρχουν 
 
β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων  leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/2013 και δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό) 
Δεν υπάρχουν 
 
γ) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η οντότητα δεν έχει κλίσει φορολογικά καμία χρήση (έναρξη 2017).  
 
δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο 
Οι παροχές σε εργαζόμενους, μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, βαρύνουν εκείνη την 
συγκεκριμένη χρήση της εξόδου. 
 
ε) Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες. 
Δεν υπάρχουν. 
 
στ) Επίδικες υποθέσεις τρίτων κατά της εταιρείας 
Δεν υπάρχουν 
 
11. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 17 
Το  ποσό  και  τη  φύση  των  επιμέρους  στοιχείων  των  εσόδων  ή  των  εξόδων  που  είναι 
ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από 
τον  Ν.  4308/2014  προβλέπεται  συμψηφισμός  εσόδων  και  εξόδων  γνωστοποιούνται  τα 
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 
Δεν υπάρχουν κονδύλια εσόδων και εξόδων που συμψηφίστηκαν στην περίοδο. 

 
12. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 18 
Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 20, του Ν. 4308/214. 
Δεν ενσωματώθηκαν 
 
13. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 23α 
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου: 
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 
Άτομα 4 
 
14. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 25 
Τα  ποσά  προκαταβολών  και  πιστώσεων  που  χορηγήθηκαν  στα  μέλη  διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 
των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 
και  τις  δεσμεύσεις  που  αναλήφθηκαν  για  λογαριασμό  τους,  με  οποιαδήποτε  εγγύηση.  Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 
Δεν υπάρχουν. 



 
15. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Ομαδοποιήσεις κονδυλίων Ισολογισμού. 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. Η εταιρεία 
έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά 
τα N.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής 
περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του Ν.4308/2014. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, εκτός αυτής του Ν.3299/2014 η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί στο 
τέλος της δεκαετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, σύμφωνα με τα Νέα Λογιστικά 
Πρότυπα, συμπεριλαμβάνονται πλέον στην ομάδα των Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων του 
Ισολογισμού αντί της ομάδος της Καθαρής θέσης που συμπεριλαμβάνοντα μέχρι και την 
προηγούμενη χρήση. 
 
16. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 9 
Σημαντικά  γεγονότα  που  έχουν  επέλθει  μετά  την  ημερομηνία  σύνταξης  των  ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. 
 
 

 
Ρόδος, 30 Μαΐου 2019 

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &               ΤΟ ΜΕΛΟΣ   ΤΟ ΜΕΛΟΣ             
              ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 

 
 

              ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ           ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ                  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ  
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ           

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ Π. ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο. 1 

«Λογιστικές Πολιτικές» που ακολουθούνται – Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» 
& «Διορθώσεις λαθών» 

(άρθρο 29, παρ. 5) 
 
α) Λογιστικές Πολιτικές 
Η  επιχείρηση  ακολουθεί  το  «Ιστορικό  Κόστος»  και  ειδικότερα  τις  παρακάτω 
λογιστικές πολιτικές. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
‐ Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  

Καταχωρίζονται αρχικά στο  κόστος κτήσης  το οποίο περιλαμβάνει  κάθε δαπάνη 
που  απαιτείται  για  να  έλθει  το  στοιχείο  στην  παρούσα  κατάσταση  ή  θέση  ή 
επιδιωκόμενη  χρήση.  Μεταγενέστερα  της  αρχικής  καταχώρισης  στο  κόστος 
κτήσης,  επιμετρώνται  στο  κόστος  κτήσης  μείον  αποσβέσεις,  μείον  ζημίες 
απομείωσης όταν αυτές κριθούν ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 

‐ Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  
Καταχωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος  κτήσης.  Μεταγενέστερα  της  αρχικής 
καταχώρισης  στο  κόστος  κτήσης,  επιμετρώνται  στο  κόστος  κτήσης  μείον 
αποσβέσεις,  μείον  ζημίες  απομείωσης  όταν  αυτές  κριθούν  ότι  είναι  μόνιμου 
χαρακτήρα. 
 

‐ Συντελεστές απόσβεσης ενσώματων και άυλων παγίων: 
Οι  αποσβέσεις  διενεργήθηκαν  με  τη  σταθερή  μέθοδο  με  συντελεστές  που 
προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4172/13. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. 
Ωστόσο,  βελτιώσεις  αυτής  με  περιορισμένη  ωφέλιμη  ζωή  υπόκεινται  σε 
απόσβεση. 
Συγκεκριμένα: 
1. Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, 
μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί       4% 

2. Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού    10% 
3. Μεταφορικά μέσα επιβατικά          16% 
4. Μεταφορικά μέσα φορτηγά            12% 
5. Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό    20% 
6. Έπιπλα και σκεύη              10% 
7. Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης        10% 
8. Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  10% 
 

‐ Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και οι λοιποί συμμετοχικοί 
τίτλοι: 

Επιμετρώνται  αρχικά  στο  κόστος  κτήσης.  Μεταγενέστερα  της  αρχικής 
αναγνώρισης,  επιμετρώνται  στο  κόστος  κτήσεως μείον  ζημίες  απομείωσης  όταν 



κρίνεται ότι αυτές είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 

‐ Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 
Επιμετρώνται στο τέλος της χρήσης στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης 
όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 
‐  Αποθέματα  (έτοιμα  και  ημιτελή,  εμπορεύματα,  πρώτες  ύλες  και  υλικά 
βιολογικά αποθέμετα): 
Καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Στο τέλος της χρήσης, επιμετρώνται 

στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η 
ζημία  που  προκύπτει  από  την  επιμέτρηση  των  αποθεμάτων  στην  καθαρή 
ρευστοποιήσιμη  αξία  (όταν  αυτή  είναι  μικρότερη  του  κόστους  κτήσης) 
αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 
Κατάσταση  Αποτελεσμάτων.  Σε  περίπτωση  ιδιαίτερα  αυξημένων  ζημιών 
απομείωσης  αποθεμάτων,  τα  σχετικά  ποσά  εμφανίζονται  στο  κονδύλι 
«Απομειώσεις  περιουσιακών  στοιχείων»  στην  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων  με 
σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 
 

‐ Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις: 
Οι  εμπορικές  απαιτήσεις  και  οι  λοιπές  απαιτήσεις  επιμετρώνται  στο  κόστος 
κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (Επισφαλείς απιτήσεις). 

 
‐ Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

Επιμετρώνται αρχικά στο κόστος κτήσης  (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 
της  αρχής  του  δουλευμένου  και  τυχόν  ζημίες  απομείωσης.  Η  απομείωση  των 
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται  στην περίπτωση στην οποία ο  λήπτης  του 
σχετικού  ποσού  δεν  είναι  σε  θέση  ούτε  να  εκπληρώσει  την  δέσμευση  που 
ανέλαβε όυτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

 
    ‐ Προβλέψεις: 

Καταχωρίζωνται  στο  ονομαστικό  ποσό  που  αναμένεται  να  απαΙτηθεί  για  τον 
διακανονισμό τους.   

 
    ‐  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. 

 
  - Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία: 

Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στη περίοδο που εισπράττονται ή στη 
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 
εισπραχθούν. Μεταγενέστερα, αποσβένονται (εκτός εκείνες το Ν. 3299/2004) με τη 
μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο 



αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου 
που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται 
στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα 
βαρύνουν τα αποτελέσματα.  
 

  - Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα  στο  ονομαστικό  ποσό  που  αναμένεται  να  απαιτηθεί  για  τον 
διακανονισμό τους. 
 

  - Τρέχων φόρος εισοδήματος 
Αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει 
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Η 
διαφορές φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
της χρήσεως κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές 
και γίνονται αποδεκτές από την επιχείρηση.  
 

  - Αναβαλλόμενοι φόροι: 
           Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
  ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
  Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
  Ειδικότερα: 
  ‐ Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών: 

Αναγνωρίζονται όταν α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι 
και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, β) τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αγοραστή και γ)  τα οικονομικά οφέλη από την συναλλαγή 
μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους 
στην επιχείρηση.  
 

  ‐ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών: 
Αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 
 

  ‐ Τα έσοδα από τόκους: 
Λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 

  ‐ Τα μερίσματα ή το εισόδημα από συμμετοχές: 
Αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που 
αποφασίζει τη διανομή τους. 
 

  ‐ Τα δικαιώματα: 
Αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
 



  ‐ Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα: 
Μετατρέπονται κατά την αρχική τους αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας  με την 
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με 
την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, β) τα μη νομισματικά 
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, 
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν από τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από 
τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά 
την αρχική τους αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου που προκύπτουν. 
 

  β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» και «Διορθώσεις λαθών» 
  Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται    
αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική αναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών   
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 
τρέχουσα περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 
 
γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων» 
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική 
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων 
μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν. 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 
περιόδους κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
δ) Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
 

ε) Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά 
γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι 
προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των 
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις 
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο. 2 
«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων» 
(άρθρο 29, παρ. 8) 

 
Βοηθητικές πληροφορίες για τη σύνταξη του «Πίνακα» 
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζει: 
α)  Το κόστος κτήσης, στην αρχή και τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
γ) Τις αποσβέσεις που αφορούν την περίοδο. 
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 
ε)  Τις  λοιπές  μεταβολές  των  σωρευμένων  αποσβέσεων  κατά  τη  διάρκεια  της 
περιόδου. 
στ)    Το  ποσό  με  το  οποίο  προσαυξήθηκε  η  αξία  κτήσης  των  πάγιων  περιουσιακών 
στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο σύμφωνα με την παράγραφο 
2 (δ) του άρθρου 18. 
 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

01/01/2018

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 18, 
ΠΑΡ. 2δ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

31/12/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
01/01/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
01/01/2018

10 Γη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Κτήρια-τεχνικά 
έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Μεταφορικά 
μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Λοιπός 
εξοπλισμός 132,94 90.110,27 90.243,21 0,00 0,00

18 Άυλα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132,94 90.110,27 0,00 0,00 0,00 0,00 90.243,21 0,00 0,00

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
31/12/2018

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

31/12/2018

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

31/12/2018

10 Γη 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Κτήρια-τεχνικά 
έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Μεταφορικά 
μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Λοιπός 
εξοπλισμός 23.838,71 23.838,71 0,00 66.404,50 132,94

18 Άυλα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.838,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.838,71 0,00 66.404,50 132,94

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ



 
Επενδύσεις σε ακίνητα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

01/01/2018

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 18, 
ΠΑΡ. 2δ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

31/12/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
01/01/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
01/01/2018

Γη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κτήρια-τεχνικά 
έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορικά 
μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Άυλα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2018

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
31/12/2018

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

31/12/2018

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

31/12/2018

Γη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κτήρια-τεχνικά 
έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορικά 
μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπός 
εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Άυλα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 
 

 
 


