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Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΓΕΩΘΕΑΝ ΑΕ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΓΕΩΘΕΑΝ ΑΕ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 
από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 23ης Ιανουαρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της εταιρείας ΓΕΩΘΕΑΝ ΑΕ κατά την 23ης Ιανουαρίου 2019, 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 και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν.4548/2018. 

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχο 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 οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με την συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην Σημείωση 2α και 2β επί των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται το γεγονός ότι 
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την «Ρευστοποιήσιμη Αξία», αφού εκτιμήθηκε ότι η Εταιρεία 
δεν δύναται να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
αποφάσισε τη λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 1 επί των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται το γεγονός ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 24/01/2018 – 23/01/2019 λόγω της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρίας, καλύπτουν 
περίοδο ενός έτους, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, και ως εκ τούτου, τα 
μεγέθη της τρέχουσας χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα της προηγούμενης. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη 
σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

Άλλες πληροφορίες 

Οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης 
των Εκκαθαριστών, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 'Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων", 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί των οικονομικών 
καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 
διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες 
και , με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιώδεις ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις 
ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιώδες εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες 
που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.  

Ευθύνες των  εκκαθαριστών επί  των οικονομικών καταστάσεων 

Οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 
οι εκκαθαριστές καθορίζουν ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσει την 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 οι εκκαθαριστές είτε προτίθενται να ρευστοποιήσουν την Εταιρεία  ή να διακόψουν τη δραστηριότητά της ή δεν 
έχουν άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσουν σ 'αυτές τις ενέργειες. 
 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
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οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 
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 καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας  να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Εκκαθαριστή, 
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 των Εκκαθαριστών έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 23/01/2019. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχο μας, για την εταιρεία  ΓΕΩΘΕΑΝ ΑΕ  και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών. 
 
 

 
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 
Παλαιό Φάληρο, 20 Μαρτίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Γεώργιος Τσουκαλάς 
Α.Μ ΣΟΕΛ: 27621 



 

 

ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 23.01.2019  

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη διαδικασία της 

συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης (παραγωγή βιοαερίου) αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.  

 

Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς 

Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό η άλλο δανεισμό ούτε έχει ξεκινήσει η κατασκευή της μονάδας παραγωγής 

βιοαερίου. 

Για την Περίοδο 24/1/2018 έως τις 23/01/2019  υπάρχουν μόνο διοικητικά έξοδα τα οποία διαμορφώνονται 

στο ποσό των έναντι 3χιλ €. Για την περίοδο 1/1/2018-23/1/2018 δεν υπήρχαν έξοδα . Τα αποτελέσματα προ 

φόρων για την περίοδο από 24/1/2018 έως 23/01/2019 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 3χιλ €. 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 24/01/2018-23/01/2019 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/11/2017 αποφάσισε να λύσει την Εταιρεία και να την 

θέσει σε διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς ευρίσκεται σε αδράνεια επί μακρού χρονικού διαστήματος και δεν 

υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποίησής της. Ως ημερομηνία λήξη της χρήσης που άρχισε την 

01/01/2018 αποφασίστηκε η 23/01/2018, ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ κατά 

την οποία συντάχθηκε ο σχετικός Ισολογισμός, ο οποίος αποτελεί και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης. 

Ως εκκαθαριστές ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/11/2017 οι κκ. 

Γερασίμου Αντώνιος και Μαναβέρης Νικόλαος.  

 

Κατόπιν τούτου, η Εταιρεία, με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που συνήλθε στις 

13/11/2017 αποφάσισε, λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού της, να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση. 

 

Γ. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 24/01/2018-23/01/2019 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης 24/01/2018-23/01/2019 μέχρι την ημερομηνία 

δημοσίευσης του ισολογισμού 

 

Δ. Ακολουθούμενες βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο 24/01/2018- 23/01/2019 έχουν καταρτισθεί σε 

ρευστοποιήσιμες αξίες με δεδομένο ότι η Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και όχι βάσει της αρχής συνέχισης 

της δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern). 

 

Ε. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
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Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική εταιρεία και οι 

θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη 

της εταιρείας. 

Τόσο κατά τη περίοδο 24/01/2018-23/01/2019 όσο και κατά τη περίοδο 1/1/2018-23/01/2018 δεν υπήρχαν 

συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη σας και τα ανωτέρω σας προτείνουμε κ.κ. μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό λήξης 

της 23ης Ιανουαρίου 2019 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

 

ΑΘΗΝΑ 20 Μαρτίου 2019 

 

Οι Εκκαθαριστές 

 

 

                  Γερασίμου Αντώνιος                               Μαναβέρης Νικόλαος 
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III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

( 24 Ιανουαρίου 2018 -23 Ιανουαρίου 2019 ) 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές της ΓΕΩΘΕΑΝ Α.Ε. στις 

20/03/2019 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.terna-energy.com αλλά 

www.g-geothean.gr όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.  

 

 

 

 

Οι Εκκαθαριστές 

 

Γερασίμου Αντώνιος       Νικόλαος Μαναβέρης 

 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

Αρτάν Τζανάρι 

 

  

http://www.terna-energy.com/
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2019 

 

 Σημ. 23.01.2019   23.01.2018 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  -  - 

         
Κυκλοφορούν ενεργητικό   

 
 

Χρηματικά διαθέσιμα 4 37  39 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  37  39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   37   39 

 
 

   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 
 

Ίδια κεφάλαια   
 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 5 60  60 
Αποτελέσματα εις νέον  -24  -21 

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων   36   39 

 
 

   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

 
 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  -  - 

 
 

   
Βράχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

 
 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

6 1 
 

0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1  0 

Σύνολο υποχρεώσεων   1   0 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  37 
  

39 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 24/01/2018-23/01/2019 

 

 

Σημ.   

24.01.2018 
-

23.01.2019 

  

01.01.2018 
-

23.01.2018 

       
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες       

Έξοδα διοίκησης  7  -1  0 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  8  -2  0 

Κέρδη/(ζημίες) εκμεταλλεύσεως    -3  0 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα    0  0 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα    -0  0 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)    -3  0 

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρου 
εισοδήματος 

   -3 
 

0 

Φόρος εισοδήματος    -  0 

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρο 
εισοδήματος 

   -3  0 

       
Λοιπά έσοδα αναγνωρισθέντα απ’ ευθείας στα 
Ίδια κεφάλαια από : 

      
      

    
   

Στοιχεία που δεν αναταξινομούνται στα Αποτελέσματα 
Χρήσης σε επόμενες περιόδους 

 
   

Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα που δεν αναταξινομούνται 
στα Αποτελέσματα Χρήσης σε επόμενες περιόδους 

- 
 

- 

              
Στοιχεία που αναταξινομούνται στα Αποτελέσματα 
Χρήσης σε επόμενες περιόδους 

     

Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα που αναταξινομούνται στα 
Αποτελέσματα Χρήσης σε επόμενες περιόδους 

- 
 

- 

Καθαρά Λοιπά Συνολικά 'Εσοδα    -  - 

Συνολικά έσοδα μετά από φόρο εισοδήματος    -3  0 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 24/01/2018-23/01/2019 

   Σημ.   23.01.2019   23.01.2018 
         

Κέρδη προ φόρων      -3   -0 
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των 
καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες 

        

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 
κεφαλαίου κίνησης 

     -0   -0 

Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις  

 
 

-0   -6 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

6 
 

0   0 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

     -0   -6 

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων     0   0 

Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων    

0   0 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών 
διαθεσίμων από δραστηριότητες    

-3 
 

-6 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου    39  44 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου    37  39 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24/01/2018-23/01/2019 

 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

  
Υπόλοιπο 

κερδών εις 
νέο 

  Σύνολο 

24η Ιανουαρίου 2018 60    (21)   39  

24η Ιανουαρίου 2018, 
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 60    (21)   39  

Καθαρά κέρδη χρήσης     (3)   (3) 

Λοιπές συνολικές ζημίες χρήσης (μετά 
από φόρους) -    (3)   (3) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης 60    (24)   36  

Συναλλαγές με Μετόχους της εταιρείας -    -    -  

23η Ιανουαρίου 2019 60    (24)   36  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/1/2018-23/01/2018 

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Υπόλοιπο 

κερδών εις 
νέο 

 Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2018 60   (15)  45  

1η Ιανουαρίου 2018, Αναπροσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 60   -15  45  

Καθαρά κέρδη χρήσης   -7  (7) 

Λοιπές συνολικές ζημίες χρήσης (μετά από 
φόρους) -   (7)  (7) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 60   (21)  39  

Συναλλαγές με Μετόχους της εταιρείας -   -   -  

23η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 60   (21)  39  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία συστάθηκε με την υπαρ.4252/25.10.2011 Συμβολαιογραφική Πράξη με αριθμό 

ΓΕΜΗ 118152201000, (ΦΕΚ 11433/31.10.2011). Έχει έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Κηφισίας 

124, Τ.Κ. 11526 και η διάρκεια της είναι 30 έτη. 

Στην εταιρεία συμμετέχουν 

α) η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με ποσοστό 50% και 

β) Διεθνείς Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Ενέργεια και το περιβάλλον ΑΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 

50%. 

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της εταιρείας είναι: 

Η έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων και Γεωθερμικών 

Πεδίων, καθώς και των προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων αυτών. Η απόκτηση, 

πώληση, προμήθεια και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού για την έρευνα, εκμετάλλευση 

και διαχείριση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων και Γεωθερμικών Πεδίων. Η ανάληψη και 

εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης και 

διαχείρισης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων και Γεωθερμικών Πεδίων για λογαριασμό 

τρίτων. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτόκολλου 1095708/24-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΕΜΗ 

δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την λύση της εταιρείας και θέση αυτής 

σε εκκαθάριση 

 

Την 13η Νοεμβρίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εβρισκόμενη σε απαρτία αποφάσισε 

την λύση και τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καθώς ευρίσκεται σε αδράνεια επί μακρού 

χρονικού διαστήματος και δεν υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποίησής της. 

Ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης και λύσης της εταιρίας ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2018 

,ημερομηνία που καταχωρήθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ . Ως εκκαθαριστές ορίστηκαν οι κκ. 

Γερασίμου Αντώνιος και Μαναβέρης Νικόλαος. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 24/01/2018 – 23/01/2019 λόγω της λύσης και 

εκκαθάρισης της Εταιρίας, καλύπτουν περίοδο ενός έτους, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία 

αναφέρονται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Ως εκ τούτου, τα μεγέθη της τρέχουσας 

χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα της προηγούμενης. 
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2 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

α. Αλλαγή στη βάση παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις ερμηνείες τους όπως έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», οι οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την «Ρευστοποιήσιμη Αξία», σύμφωνα με την οποία η 

ανάκτηση των στοιχείων του ενεργητικού και ο διακανονισμός των υποχρεώσεων θα 

πραγματοποιηθεί έπειτα από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στο σύντομο 

μέλλον και όχι στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών δραστηριοτήτων, με ισχύ από την 23η 

Ιανουαρίου 2019. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε, αφού εκτιμήθηκε ότι η Εταιρεία δεν 

δύναται να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς η Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση αποφάσισε την λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση 

β. Βάση Επιμέτρησης 

Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 24/1/2018 – 23/01/2019 και της 

περιόδου  1/1/2018-23/1/2018 και δεδομένης της προαναφερθείσας αλλαγής στη βάση 

παρουσίασης, τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται κατά περίπτωση, είτε σε εύλογες 

αξίες, είτε στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ανακτήσιμης αξίας (εκτιμώμενη τιμή πώλησης 

μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους (μείον τυχόν 

απομειώσεις). Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος. 

γ. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως που έληξε την 23η Ιανουαρίου 2019 εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές την 20η 

Μαρτίου 2019. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την 

έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τα ποσά που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλ.Ευρώ, που είναι το 

νόμισμα βάσης της Εταιρείας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

δ. Χρήση Εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια 

εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και την καταχώρηση 

των εσόδων και εξόδων. Οι ρευστοποιήσιμες αξίες υπολογίστηκαν βάσει των παραδοχών και 

εκτιμήσεων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 

μέλλον και ως συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανώς να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 
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3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ακόλουθες: 

a) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα 

λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 

προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας 

ισολογισμού. 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από 

την αποτίμηση τέλους χρήσεως των νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, εξαιρουμένων των 

συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που 

απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

β) Λογαριασμοί απαιτήσεων:  

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λογίζονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένη κατά τις 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (υπόλοιπα που 

εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες 

ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη, πρόβλεψης για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 

προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά 

τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται 

στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

γ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 

ρευστότητας επενδύσεις με λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 

μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται 

ανωτέρω. 

δ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που υπάρχει εύλογη 

βεβαιότητα ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης 

θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.  

(i)     Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της χρήσης στην οποία 

αναλογούν με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
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ε) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος 

εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στη 

φορολογική της δήλωση, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους 

φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος 

βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης (liability method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για 

όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 

διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων 

προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους 

φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα 

πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού.  

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και παρουσιάζεται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων. 

στ) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας: Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

ζ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας 

που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της 

ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα 

Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή 

δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 

η) Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 
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(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) 

διαγράφονται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν: 

 Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο 

στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους 

να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μίας 

σύμβασης μεταβίβασης. 

 Η εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το 

συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο 

του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα 

εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά 

παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή 

τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της εταιρείας στο 

περιουσιακό αυτό στοιχείο. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή 

εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία 

μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού 

που μπορεί η εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή 

είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου 

ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται 

ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας είναι η αξία του 

μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση 

την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε 

εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της εταιρείας περιορίζεται στην 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή 

άσκησης του δικαιώματος. 

 

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 

διαγράφονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην 

περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο 

δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν 

ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε διαγράφεται η 
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αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει 

στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας την 23η Ιανουαρίου 2019 αναλύονται ως εξής: 

Χρηματικά διαθέσιμα  23.01.2019  23.01.2018 

Καταθέσεις Όψεως  37  39 

Σύνολο  37  39 

 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000, ήτοι 2.000 μετοχές αξίας 30 ευρώ 

έκαστην. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

 

6  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 23η Ιανουαρίου 2019 αναλύονται 

ως εξής: 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 
Χρηματοοικονομικές  

23.01.2019 

 

23.01.2018 

Λοιπές υποχρεώσεις  1  0 

Σύνολο  1  0 

 

7 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Τα έξοδα διοίκησης, ερευνών και ανάπτυξης την περίοδο την 23η Ιανουαρίου 2019 

αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  23.01.2019  23.01.2018 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών  1  0 

Λοιπά έξοδα διοίκησης  -  0 

Σύνολο  1  0 

 

 

8 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) της χρήσεως, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις την 23η 

Ιανουαρίου 2019, αναλύονται ως εξής: 

Λοιπά έξοδα  23.01.2019  23.01.2018 
Φόροι, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές προηγ. 
χρήσεων κια πρόστιμα και προσαυξήσεις αυτών 

 -2 
 

0 

Σύνολο  -2  0 
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9 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Κατά την χρήση 24/01/2018-23/01/2019 δεν υπήρξαν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

(μητρική) ωστόσο υπάρχουν οφειλές σχετιζόμενες με χρηματικές διευκολύνσεις. 

     

 23-Ιαν-2019 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 0 0 0 1 

Σύνολο 0 0 0 1 

     

 23-Ιαν-2018 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

 

 

10 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα, τόσο με τη απερχόμενη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, 

δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

αφορούν την εταιρεία. 

 

11 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΘΕΣΗΣ 

 

Δεν σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης 


