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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο «INDEX Υξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε Δηαηξία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ θαηάζεζε ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν , ζηε δηεχζπλζε www.indexsec.gr Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 

δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα 

ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. 

 

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 

 

 

Μηράιεο Υαδέιεο 

Πξφεδξνο θαη  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  

Προς ηοσς Μεηότοσς ηης εηαιρείας  
“ INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ” 

Έκθεζη επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 
ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31

εο
 Δεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη από ηελ 
πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη από ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δσθύνη ηης διοίκηζης για ηις οικονομικές καηαζηάζεις 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή 
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από 
νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δσθύνη ηοσ ελεγκηή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό 
καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη 
εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόιεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
εηαηξείαο, θαηά ηελ 31

ε
 Δεθεκβξίνπ 2013, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

Άλλο Θέμα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο «INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί από άιινλ Οξθσηό Ειεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε ζύκθσλε γλώκε 
επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο ηελ 27ε Φεβξνπαξίνπ 2013. 

Αναθορά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων 

α) ηνλ ινγαξηαζκό «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο από κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο θαη κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 244 ρηι πεξίπνπ, ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920. β) 
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία δελ απνδέρηεθε ην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη σο εθ ηνύηνπ ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν απηό θπξώζεηο. γ) Επαιεζεύζακε ηε 
ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43

α
 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 
 

 

Αθήνα, 28/02/2014 

Ο Νόμιμος Δλεγκηής 

 

MAZARS Ορκωηοί Δλεγκηές Λογιζηές  

Δπιτειρημαηικοί ύμβοσλοι Α.Δ. ______________________ 

Λ. σγγρού 130, 17671 Αθήνα Νικόλαος Καζοσρίδης 

Α.Μ. ΔΛΣΔ: 17 Α.Μ. ΔΛΣΔ: 1361 



 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  
 

    31/12/2013 31/12/2012 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε      

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6.1 963.090,35 996.200,49 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 0,78 0,78 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.3 423.509,63 1.112.689,50 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.4 416.084,96 308.841,10 

    1.802.685,72 2.417.731,87 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  6.5 769.597,60 174.731,16 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 6.6 10.766,66 10.766,66 

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.7 763.667,38 503.423,71 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 
6.8 

772.686,00 570.818,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.9 72.635,07 272.369,87 

    2.389.352,71 1.532.109,40 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   4.192.038,43 3.949.841,27 

        

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο       

Ίδηα Κεθάιαηα       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.10 1.795.200,00 1.795.200,00 

Απνζεκαηηθά 6.11 2.283.220,08 2.283.220,08 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ   -1.563.713,81 -845.910,82 

ύλνιν ηδίσλ Κεθαιαίσλ   2.514.706,27 3.232.509,26 

        

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 
6.12 50.042,59 23.575,39 

ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ   50.042,59 23.575,39 

        

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.13 1.785,26 11.868,13 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.14 6.019,69 4.527,17 

Τπνρξεψζεηο ζε Πειάηεο θαη Υξεκαηηζηήξην 6.15 626.074,81 73.469,92 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.16 759.409,81 394.891,40 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 6.17 234.000,00 209.000,00 

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ   1.627.289,57 693.756,62 

        

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   1.677.332,16 717.332,01 

        

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   4.192.038,43 3.949.841,27 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΓΟΔΩΝ  
 

    
1/1/2013-

31/12/2013 

1/1/2012-

31/12/2012 

  εκείσζε      

Πσιήζεηο 6.18 222.634,06 154.972,65 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6.19 -223.680,13 -223.431,73 

Μεηθηό Κέξδνο   -1.046,07 -68.459,08 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  6.20 71.295,60 195.339,04 

Έμνδα δηνίθεζεο 6.21 -108.615,17 -297.740,48 

Έμνδα δηάζεζεο 6.22 -159.477,71 -146.803,34 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο  6.23 -19.348,00 -11.675,16 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ 
  

-217.191,34 -329.339,02 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.24 324.624,70 154.068,58 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.25 -94.411,13 -27.111,79 

Εεκηέο/Κέξδε πξν θόξσλ   13.022,23 -202.382,23 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.26 -730.825,22 47.702,85 

        

Εεκηέο/Κέξδε κεηά από θόξνπο   -717.802,99 -154.679,38 

Εεκηέο/Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε 

Eπξώ)    
6.27 -6,3975 -1,3786 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΓΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΓΦΑΛΑΙΩΝ  
 

  
Μεηνρηθό 

θεθάιαην 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

ζε λέν 
ύλνιν 

          

Τπόινηπα θαηά ηελ 1/1/2012 1.795.200,00  2.283.220,08  (691.231,44) 3.387.188,64  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

πεξηφδνπ 1/1-31/12/2012     (154.679,38) (154.679,38) 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31/12/2012 1.795.200,00  2.283.220,08  (845.910,82) 3.232.509,26  

          

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ 01/01/-31/12/2013 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1/1/2013 1.795.200,00  2.283.220,08  (845.910,82) 3.232.509,26  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

πεξηφδνπ 1/1-31/12/2013     -717.802,99 -717.802,99 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31/12/2013 1.795.200,00  2.283.220,08  (1.563.713,81) 2.514.706,27  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΓΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Έκκεζε Μέζνδνο 1/1/2013-

31/12/2013 

1/1/2012-

31/12/2012 

      

Κέξδε πξν θφξσλ 13.022,23 -202.382,23 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 33.604,94 36.465,94 

Πξνβιέςεηο 53.529,15 98.857,88 

Λνηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο  -730.825,22 -995,90 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -216.906,75 -108.255,51 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  3.778,12 5.083,42 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:     

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -273.174,10 -18.815,95 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 946.070,16 82.144,08 

Μείνλ:     

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  -3.778,12 -5.083,42 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -16.645,35 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -191.324,94 -112.981,69 

      

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -494,80 -998,84 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 7.262,12 9.680,70 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  9.822,82 13.932,65 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 16.590,14 22.614,51 

      

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή ζηνπο κεηφρνπο -25.000,00 -66.688,00 

Πιεξσζέληα κεξίζκαηα  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -25.000,00 -66.688,00 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ  

(α)+(β)+(γ) -199.734,80 -157.055,18 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 272.369,87 429.425,05 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 72.635,07 272.369,87 

 

 

 

                                                                   Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..                              O Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..            Ζ Τπεχζπλε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

& Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

 

 

 

 

 

Υαδέιεο Μηραιήο                                                Γειήο Γεψξγηνο              Μαξία Καινθνπβάξνπ-ηακνπνχινπ 

Α.Γ.T. Π293865                                                   Α.Γ.T. Ρ225880                          Α.Γ.T. ΑΚ092376 

    Ο.Δ.Δ. 011551 Α‟ ΣΑΞΖ 
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ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
Ζ Δηαηξεία «INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» 

(ζην εμήο σο «ε Δηαηξεία») παξνπζηάδεη ηηο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2013 – 31/12/2013. 

 

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1991 (ΦΔΚ 63/14.02.1991), έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.) 

23689/06/Β/91/23 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 66/22.01.1991 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ νπνία έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ. 

 

Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

Ολνκαηεπώλπκν 

Μεηόρνπ 

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Ζιίαο Υαδέιεο 25.806 23,00% 

ηεθαλία Υαδέιε 19.074 17,00% 

Μηραήι Υαδέιεο 19.074 17,00% 

Αγγειηθή-Αιίθε Υαδέιε 16.830 15,00% 

Αλδξνλίθε Γειή 11.220 10,00% 

Βαζηιηθή Γειή 10.098 9,00% 

Γεψξγηνο Γειήο 10.098 9,00% 

ύλνιν 112.200 100,00% 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν 

Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. 

   

Ζ Δηαηξία απαζρνινχζε θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 1/1 – 31/12/13 θαηά κέζν φξν νρηψ (8) άηνκα 
 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 17/481/30.7.2008 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

3606/2007, ε εηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

Α) Κχξηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

 Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ 

 Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

 Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.  

Β) Παξεπφκελεο ππεξεζίεο 

 Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή 

παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. 

 Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. 

 Παξνρή  ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ηελ θιαδηθή ζηξαηεγηθή θαη 

ζπλαθή ζέκαηα ,θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ 

. 
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2. ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
 

Οη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε 

Γηνίθεζε κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθεμήο 

«ΓΠΥΑ») θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (εθεμήο «ΓΛΠ»),  φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (EΚ) αξηζ. 1606/ 2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002) θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη 

ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. Ζ πεξίνδνο 

εθαξκνγήο θάζε ΓΛΠ/ΓΠΥΑ νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Σπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

Ζ  θαηάξηηζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΠΥΑ  απαηηεί  ηελ  πηνζέηεζε  εθηηκήζεσλ,  αξρψλ  θαη   παξαδνρψλ  

νη  νπνίεο  επεξεάδνπλ  ηελ  απνηίκεζε  ησλ  ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,  παζεηηθνχ,  ηελ  αλαγλψξηζε  ελδερφκελσλ  

ππνρξεψζεσλ,  θαζψο  θαη  ηελ  θαηαρψξηζε  ησλ  εζφδσλ  θαη  εμφδσλ  ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ  ηεο Δηαηξείαο.  
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3.  ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ  
 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ αηνκηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ θαη έρνπλ εθαξκνζηεί 

κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε ππφ αλαθνξά, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά: 

3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, ην νπνίν είλαη θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

(β) Παξνπζίαζε ζπλαιιαγώλ ζε μέλν λόκηζκα ζην λόκηζκα ιεηηνπξγίαο 

Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, κηαο ζπλαιιαγήο ζε μέλν λφκηζκα, γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή, ζην πνζφ ηνπ 

μέλνπ λνκίζκαηνο, ηεο ηξέρνπζαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ε εκεξνκελία πνπ ε ζπλαιιαγή πιεξνί γηα 

πξψηε θνξά ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. 

Καηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο: 

- ηα ζε μέλν λφκηζκα, ρξεκαηηθά ζηνηρεία, κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο 

- ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, πνπ απνηηκψληαη βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

- ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη κε ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ, φηαλ πξνζδηνξίζηεθαλ νη εχινγεο αμίεο. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

 

3.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Οη  ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ 

απνκεηψζεηο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο 

γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. 

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην 

κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθηηκνχκελε σθέιηκε δσή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επζεία κέζνδν. 

Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

  

 Μεηαθνξηθά κέζα   7 έηε 

Έπηπια, ζθεχε, κεραλέο γξαθείνπ   5 έηε 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο   4 έηε 

Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ    5 έηε 

Λνηπά Πάγηα   5 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε 

δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  
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3.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο άδεηεο ινγηζκηθνχ (software). Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ 

αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία ππνινγίδεηαη έσο 4 ρξφληα. 

 

3.4 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο 

(εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ ζπληζηά δεκηά 

απνκείσζεο. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν 

ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). 

 

3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε  κία 

επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε.  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη 

ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ δηνίθεζε νξίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία αλαγλψξηζεο θαη επαλαμηνινγεί απηή ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ λα πνπιεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ή αλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηελ δηνίθεζε (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη 

θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε 

αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη 

πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο.  

 

Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο 

πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηα θνλδχιηα  

«Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε  εύινγε αμία κέζσ  απνηειεζκάησλ», «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα» θαη 

«Λνηπέο επελδύζεηο». 
Σα ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια 

κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα αιιαγέο ηελ απνηίκεζή 

ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο θαη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο 

θαη πεξηιακβάλεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν 

κέιινλ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. 

παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

Οη ινηπέο επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην πλεγγπεηηθφ θαη Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην, ζηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ε πξφζνδνο απφ ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. 

 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
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Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα 

νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:  

 Απαηηήζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ πξνβιέπνληαη 

απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία 

απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. 

 Πξνπιεξσζέληα  έμνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο. 

 Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,  

 Οηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ.  

 

Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο κε ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, ελψ ηα Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο ρσξίο ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Σα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε 

έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ζην θνλδχιη «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» θαη «Λνηπέο  απαηηήζεηο». 

 

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 

 

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

 

Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.  

 

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα: 

 Παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε 

 Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο πηζαλά δπζκελείο. 

 Μηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη 

είλαη: (α) έλα κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη 

κεηαβιεηφ αξηζκφ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο ή (β) έλα παξάγσγν ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί κε 

θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απαίηεζεο κε έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ (κείνλ) ηα 

έμνδα πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο. Ωο εχινγε αμία, θαηά θαλφλα, ζεσξείηαη ε 

θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ ηελ έθδνζε ηνπ κέζνπ ή ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

ππνρξέσζεο. 

 

Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (φπσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ απνηειεζκάησλ), ζηηο 

νπνίεο δελ εκπίπηνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηα θνλδχιηα 

«Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο» θαη «Λνηπέο  βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο». 
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3.6 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  

 

3.7 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο – αλαβαιιόκελε  θνξνινγία 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.   

Ο ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Σα θνξνινγεηέα θέξδε 

φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή ζηελ θαηάζηαζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά έμνδα, ελψ επίζεο δελ 

πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ είλαη θνξνινγεηέα ή εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο.  

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο, επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη είηε ζαλ κία απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ή λα 

ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο), ή ζαλ ππνρξέσζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ 

κειινληηθά), γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά ππφινηπα θαη ζηε 

θνξνινγηθή βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο.  

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) 

δηαθνξέο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθά δηαθνξέο, ζην βαζκφ 

πνπ αλακέλνληαη θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία απηέο νη δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα εθπέζνπλ. 

 Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ 

θαηά ην ρξφλν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ζπκςεθηζηνχλ. 

 

Ζ εηαηξεία ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ θαη θαηά επέθηαζε ην πνζφ ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα 

ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκία. Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθηφο 

ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα), νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο εθηφο ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, αληίζηνηρα). 

 

Οη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο. 

 

3.8  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο:  

Οη βξαρπρξφληεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ: 

 Ζκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθψλ  αζθαιίζεσλ 

 Βξαρχρξνλεο απνδεκησκέλεο απνπζίεο, φπσο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο θαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο, φηαλ νη 

απνπζίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο, κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε 

είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, 

ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην 

ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

 

Απνδνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο: 

Οη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη,  φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα: 

 Να ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο 

 

Οη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο κία ππνρξέσζε θαη κία δαπάλε φηαλ θαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ηηο 

ρνξεγήζεη.  Όηαλ νη παξνρέο απηέο  ιήγνπλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πξέπεη λα 

πξνεμνθινχληαη.  ηελ πεξίπησζε κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εθνχζηα απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ 
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παξνρψλ ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερζνχλ 

ηελ πξνζθνξά 

 

Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ηφηε απηέο πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε 

απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

 

 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ 

θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαβιεζεί. 

 

Οη θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη ζαλ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη απηέο πνπ 

αθνξνχλ ηα πξνζδηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ζ εηαηξεία ινγίδεη ζαλ ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ξνψλ γηα λνκηθέο ή εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ  γηα ζπληαμηνδφηεζε, απφιπζε ή εζεινχζηα 

έμνδν. Ζ παξνχζα αμία ηεο θάζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηή γηα ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε απηέο ηηο θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, 

ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ 

αλαινγηζηή θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. 

 

3.9  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Δπηρνξήγεζε είλαη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Κξάηνο κε ηελ κνξθή κεηαβίβαζεο πφξσλ ζε κία επηρείξεζε, ζε 

αληαπφδνζε ηνπ φηη απηή έρεη ηεξήζεη ή πξφθεηηαη λα ηεξήζεη νξηζκέλνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα απηή νη θξαηηθέο εληζρχζεηο  πνπ ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπο, δελ είλαη επηδεθηηθέο απνηίκεζεο, 

θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηηο ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ φξν, φηη ε επηρείξεζε 

πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, θαηαζθεπάζεη  ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθηήζεη καθξάο δηάξθεηαο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα νξίδνληαη θαη πξφζζεηνη φξνη  αλαθνξηθά κε ην είδνο ή ηελ ηνπνζεζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία απηά πξέπεη λα απνθηεζνχλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ θαηνρή 

ηεο επηρείξεζεο.  

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ δε ζρεηίδνληαη  κε ηελ απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη 

ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο 

θαη β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο έρεη εηζπξαρζεί ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζπξαρζεί. Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα 

θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο έζνδν 

επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

3.10  Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: 

 ππάξρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ 

 είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο 

 ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 
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Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε 

πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη 

κηθξή. 

 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζε ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο δηνίθεζεο, 

απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ 

ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. 

 

3.11  Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

 

3.12  Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Οη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Πξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ζχκβαζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπλήζσο ζε αλαινγηθή βάζε. 

 

Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ ζπλήζσο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Σα έμνδα θαη νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  

  

3.13  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο σο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ζπγγεληθά κε 

απηά πξφζσπα 1νπ βαζκνχ, θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή 

ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ δηελεξγνχληαη κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο 

φξνπο, πνπ δηελεξγνχληαη παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 

 

3.14  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

3.15  Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ 

πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο 

ίδηεο κεηνρέο. 

 

3.16  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη 

ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο  γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ.  

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ 

επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αθνξνχλ: 
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 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ 

Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ 

ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, 

ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.  

 

Ζ εηαηξεία εθηηκά επίζεο ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ 

αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

αληαλαθιά ηηο επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία αλακέλεη, 

θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

 

 Δμέηαζε γηα ηπρόλ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαηά πφζν ε ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη 

ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθφο έιεγρνο 

απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ (αλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά) 

θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ.  

 

 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Καηά ην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο 

ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. 

 

 Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

Όηαλ ε εηαηξεία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζ‟ απηήλ πνζά, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε 

γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη 

νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
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4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ  

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο ή φρη. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη 

ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ 

ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε 

κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη 

ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή 

επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» 

Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ 

ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη 

κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο 

πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα 

αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο 

ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ 

(πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2012. 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, 

κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 

ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα 

θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ κία πεξίνδν. 

ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν 

θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ 

ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη 

ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν 

δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 

39» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην 

έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο 

θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία 

νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή 

εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, 

ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα 

εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην 

ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη 

ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη 

νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη 

αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» 

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ 

εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured 

entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο 

ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 

ή 28. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 

28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε 

ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο 

θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο 

ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 

κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. 

πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

(structured entities) δελ απαηηείηαη. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά 

επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί 

κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη 

ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2014) 

Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε 

θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 

έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ 

δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε 

ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ 

δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο 

κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο 

απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ 
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πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 

κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ 

„φξν ππεξεζίαο‟. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 

32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηνκέσλ. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο 

απνθιεηφκελα. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη είηε ηελ 

πξνγελέζηεξε είηε ηε λέα εθδνρή ελφο αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ φηαλ επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζή ηνπ. 
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5.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ  
 

5.1 Υξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ζ Δηαηξία ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη επελδπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο 

επίζεο θαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ εηαηξεία επεξεάδεη 

νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο.  

 

ηελ ππ΄αξηζκ 7. ζεκείσζε παξαηίζεηαη αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ελ ιφγσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ 

θαηνρή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία είλαη θπξίσο νη εμήο:  

 Πηζησηηθφο Κίλδπλνο  

 Κίλδπλνο Αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο, επηηνθίσλ θαη ινηπψλ ηηκψλ αγνξάο)  

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

  

Οη εξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην «Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ» ηεο εηαηξείαο. Σν ελ ιφγσ 

ηκήκα έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα πξνζδηνξίδεη, λα εθηηκά θαη λα αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Πξν ηεο δηελέξγεηαο ηπρφλ 

ζπλαιιαγψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο 

πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.  

 

5.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη 

πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. 

 

Δηδηθά γηα ηελ εηαηξεία ν ελ ιφγσ θίλδπλνο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην θίλδπλν κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο έλαληη 

πειαηψλ. 

Ο ελ ιφγσ πηζησηηθφο θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο γηαηί θαηά πάγηα ηαθηηθή ε Δηαηξία:  

 εηζπξάηηεη ην ηίκεκα ησλ αγνξψλ ησλ πειαηψλ κέρξη ην πέξαο ηνπ ηξηεκέξνπ (Σ+3) απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζπλαιιαγήο ηνπ, ζε πινπνίεζε ζρεηηθψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηαηάμεσλ (βιέπε ζρεηηθά ηελ επφκελε 

παξάγξαθν «Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα Σ + 4» θαη  

 δηελεξγεί πξνβιέςεηο απνκείσζεο φισλ ησλ απαηηήζεσλ έλαληη πειαηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρε 

αμία ραξηνθπιαθίνπ ηνπο 

 παξαθνινπζεί ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ελζσκαηψλεη ηελ πιεξνθφξεζε απηή ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ξεπζηά θεθάιαηα (ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) ζεσξείηαη ακειεηένο, αθελφο γηαηί 

είλαη πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο θαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη αθεηέξνπ γηαηί νη 

αληηζπκβαιιφκελνη είλαη ηξάπεδεο εγλσζκέλεο θήκεο κε πςειήο πνηφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, γίλεηαη ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζε δηαθπκάλζεηο ηεο 

αγνξάο. 

 

5.3 Γεζκεύζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε πίζησζε 

Σεξνχληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ. 

Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ην κέιε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (margin account), ξπζκίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ην λφκν 2843/2000. 

Σν κνληέιν παξνρήο πηζηψζεσλ ζηεξίδεηαη ζηε γεληθή αξρή θαηά ηελ νπνία ε πίζησζε δίδεηαη κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

έγγξαθεο ζχκβαζεο κεηαμχ κέινπο θαη πειάηε θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη ζην κέινο αληίζηνηρε εμαζθάιηζε ηεο 

πίζησζεο, επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη λφκηκν ελέρπξν ππέξ ηνπ κέινπο. 

Σν margin account παξέρεη ζηνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξεο κεηνρέο απφ εθείλεο πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε ην δηαζέζηκν θεθάιαην ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή κφριεπζεο. Ωζηφζν, ε αγνξά κεηνρψλ κε πίζησζε είλαη 

κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ επελδπηέο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηφ ην εξγαιείν θαη γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. 
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Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Υ.Α. παξνρή πηζηψζεσλ» νξίδνληαη ζηνλ λφκν, αιιά 

θαη ζηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ηεο Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

εθ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

 

5.4 Πηζησηηθόο θίλδπλνο γηα Σ + 4 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 2843/2000 θαη ηεv ππ' αξηζκφλ 2/363/30.11.2005 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ‟ αξηζκ. 

8/370/26.1.06) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ + 3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην 

ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ηελ εκέξα Σ 

+  4 πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο θαη έηζη δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

5.5 Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ώξηκσλ πηζησηηθώλ  ππνινίπσλ 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ειεχζεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ησλ πειαηψλ επέβαιε ζηα κέιε 

ηνπ Υ.Α, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2/306/22.06.2004 φπσο ηζρχεη, λα ηεξνχλ ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο ζε μερσξηζηνχο  

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

 

ηελ ππ΄αξηζκ. 8 ζεκείσζε παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν έλαληη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  

 

5.6 Κίλδπλνο αγνξάο  

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο 

ηακηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ 

ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο.  

 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο εηδηθφηεξνπο θηλδχλνπο: (Η) ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν (ΗΗ) ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ θαη (ΗΗΗ) ζηνλ θίλδπλν ινηπψλ αγνξαίσλ ηηκψλ.  

 

5.7 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλνληαη ζε Δπξψ, ελψ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο 

ζην εμσηεξηθφ. πλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο. 

 

5.8 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εηαηξία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ είλαη επνπζηψδεο.  

 

5.9 Κίλδπλνο ινηπώλ αγνξαίσλ ηηκώλ    

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ (κεηνρέο θ.α.). Γηα ηελ ελ κέξεη αληηζηάζκηζε ηνπ ελ 

ιφγσ θηλδχλνπ ε Δηαηξία θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ. 

Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην πνπ θαηέρεη ε εηαηξία είλαη κηθξφ θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο έθζεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιφγσ 

θίλδπλν είλαη επνπζηψδεο. 

 

5.10  Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ε Δηαηξία λα αληηκεησπίζεη κηα δπζθνιία ζην λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο, 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε  θαζεκεξηλνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο θαη γη‟ απηφ δηαηεξεί επαξθείο πφξνπο κεηξεηψλ γηα λα 

θαιχςεη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν θαζψο ε εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ην ειάρηζην επίπεδν επαλεπέλδπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο 

ιήμε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε θάπνην πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα 

ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη φξηα ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ 

θεθαιαίσλ πξνο ιήμε. 

 

Παξαθάησ ζηελ παξ. 9 παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 

31/12/2013 θαη 31/12/2012. 

 

5.11  Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο 

θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη ππεχζπλν Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ κε ηηο παξαθάησ  αξκνδηφηεηεο: 

α) Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ 

πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο  (ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν). Σν αλεθηφ 

επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (βι. ηδίσο ηηο απνθάζεηο 1/459/27.12.2007 έσο 8/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο).  

(β) Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ. 

(γ) Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ κεξηκλά ψζηε ε Δηαηξεία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλέρνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

(δ) Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  (ΔΓΑΚΔ) ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο πξνο θάζε 

επηκέξνπο θίλδπλν, είλαη νη εμήο :  

 

5.12  Αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ   

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, 

κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο: 

Πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο . 

Πξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε: α) απαηηήζεηο ππφ θαζπζηέξεζε (past due) θαη β)  

επηζθαιείο απαηηήζεηο (impaired).  

 εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. 

standardized, marked to market method, original  exposure method, internal model method) θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ. 

 πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνχ ησλ εληφο θαη εθηφο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία θάλεη ρξήζε ησλ ζπκςεθηζκψλ απηψλ.   

 πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη ε Δηαηξεία. 

 πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή είδνο 

αληηζπκβαιινκέλνπ  (π.ρ. Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θηι.) 

 πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα ηνπο. 

 αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο.  

 εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Αλνίγκαηνο. 

 ειέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ.   

 εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.   

 εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).   

 

Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ν 

θίλδπλνο ηεο ρψξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ γλσζηνπνηείηαη 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10 % ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Ν.2843/2000 θαη απνθάζεηο ππ. αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.01.2006 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο φπσο ηζρχνπλ, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε 

αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+4. 
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5.13  Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο   

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ. 

5.14  Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ αγνξάο  

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο 

ηνπο. Ζ Δηαηξία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαο ηελ 

κέζνδν VaR (Value at Risk) ζηεξηδφκελε ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο αγνξάο.  

Δπηπιένλ, ππνινγίδεη ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ κε 

βάζε ηελ απφθαζε 4/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. 

Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ 

θαη ηδίσο: 

 κεξηκλά ψζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα θηλείηαη ζηα λφκηκα 

φξηα. 

 θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. 

standardized, mark to market method, original exposure method, internal model method) θαη ηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ. 

 εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing). 
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6.  ΑΝΑΛΤΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

6.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη 

απνζβέζεηο ηνπο επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ηνπο. Δπί ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξίαο δελ 

πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Οηθόπεδα Κηήξηα 

Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια & 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο  ύλνιν 

Α. Αμίεο Κηήζεο           

            

Τπόινηπα 1.1.2012 489.538,47 959.240,25 113.365,78 417.249,23 1.979.393,73 

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 998,84 998,84 

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπα 31.12.2012 489.538,47 959.240,25 113.365,78 418.248,07 1.980.392,57 

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 494,80 494,80 

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπα 31.12.2013 489.538,47 959.240,25 113.365,78 418.742,87 1.980.887,37 

            

Β. Απνζβέζεηο           

            

Τπόινηπα 1.1.2012 0,00 424.872,94 108.765,76 414.309,96 947.948,66 

Απνζβέζεηο 0,00 28.549,14 4.599,99 3.094,29 36.243,42 

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπα 31.12.2012 0,00 453.422,08 113.365,75 417.404,25 984.192,08 

Απνζβέζεηο 0,00 32.555,65 0,00 1.049,29 33.604,94 

Μεηψζεηο           

Τπόινηπα 31.12.2013 0,00 485.977,73 113.365,75 418.453,54 1.017.797,02 

            

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 

31.12.2012 489.538,47 505.818,17 0,03 843,82 996.200,49 

            

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 

31.12.2013 489.538,47 473.262,52 0,03 289,33 963.090,35 

 

 

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα (software) θαη αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

  

ΆΤΛΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ  

Α. Αμίεο Κηήζεο   

    

Τπόινηπα 1.1.2012 135.634,24 

Πξνζζήθεο 0,00 

Μεηψζεηο 0 

Τπόινηπα 31.12.2012 135.634,24 

Πξνζζήθεο 0,00 

Μεηψζεηο 0,00 
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Τπόινηπα 31.12.2013 135.634,24 

    

Β. Απνζβέζεηο   

    

Τπόινηπα 1.1.2012 135.410,94 

Απνζβέζεηο 222,52 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπα 31.12.2012 135.633,46 

Απνζβέζεηο 0,00 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπα 31.12.2013 135.633,46 

    

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012 0,78 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2013 0,78 

 

 

6.3 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 

Σν κεγαιχηεξν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν ζε δηάζηεκα πέξαλ ησλ 12 

κελψλ, φπσο επίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη πιεξσηέν ζε δηάζηεκα 

πέξαλ ησλ 12 κελψλ. 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξαθάησ: 

 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο 

Υξεκαη.ζηνηρεία 

ζηελ εύινγε 

αμία κέζσ 

απνηει. 

Δπηζθαιείο 

απαηηήζεηο  

Παξνρέο 

Πξνζσπηθνύ 

Απνζβέζεηο 

Γ.Λ.Π 

Μεηαθεξόκελε 

θνξνινγηθή 

δεκηά  

ύλνιν 

Τπόινηπν 1/1/2012 823.768,98 22.524,66 14.376,13 -20.265,06 220.581,95 1.060.986,65 

Καηαρψξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα -3.784,80 42.215,57 -6.065,74 19.337,83 0,00 51.702,85 

Καηαρψξεζε ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31/12/2012 819.984,17 64.740,22 8.310,38 -927,23 220.581,95 1.112.689,50 

Καηαρψξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα -826.496,25 48.265,44 4.700,69 4.053,88 80.296,37 -689.179,87 

Καηαρψξεζε ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31/12/2013 -6.512,08 113.005,66 13.011,07 3.126,65 300.878,32 423.509,63 

 

 

 

6.4 Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

       Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

πκκεηνρή ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 50.417,66 50.437,80 

πκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην 222.864,00 255.600,00 

Λνηπέο Δγγπήζεηο 142.803,30 2.803,30 

ύλνιν 416.084,96 308.841,10 

 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην αθνξά θαηαβνιέο σο εγγχεζε εηζθνξψλ ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 

Δθθαζάξηζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2471/1997 θαη Ν. 3371/2005. Γηαρεηξηζηήο 

θαη ζεκαηνθχιαθαο ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ είλαη ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. Ζ ζπκκεηνρή ζην 

πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην αθνξά πνζφ εγγπήζεσλ ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ ζχκθσλα κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2533/1997 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε  ππ΄ αξηζκφλ 17759 /Β/769/23-4-2010 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 611-10/5/10 ηεχρνο β) .  

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ  εχινγε αμία ηνπο 

 

6.5 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  

 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πειάηεο (ρξεσζηηθά ππφινηπα) 479.775,76 298.171,41 

Πξφβιεςε απνκείσζεο  -227.776,37 -132.938,31 

Τπεξεζία Δθθαζάξηζεο ηίηισλ 517.598,21 9.498,06 

ύλνιν 769.597,60 174.731,16 

 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

6.6 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 
Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο  10.766,66 10.766,66 

ύλνιν 10.766,66 10.766,66 

 

 

6.7 Λνηπέο απαηηήζεηο  

 Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Διιεληθφ Γεκφζην 21.222,05 20.299,60 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 668,66 8.116,10 

Δζνδα εηζπξαθηέα  0,00 0,00 

Λνηπνί ρξεψζηεο  203.995,63 204.748,62 

Απαίηεζε απφ repos πειαηψλ 537.781,04 270.259,39 

ύλνιν 763.667,38 503.423,71 

 

 

6.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  

 
 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζην Υ.Α. 747.639,56 849.061,97 

Απνκείσζε αμίαο κεηνρψλ 25.046,44 -278.243,97 

ύλνιν 772.686,00 570.818,00 

 

 

Σν ραξηνθπιάθην ησλ κεηνρψλ ηελ 31/12/2013 αθνξά κεηνρέο εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α  
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6.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα     

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Σακείν 1.242,67 1.223,93 

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 2.129,15 146.074,36 

Καηαζέζεηο Repos 0,00 0,00 

Καηαζέζεηο φςεσο πειαηψλ 38.787,68 45.492,05 

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο  30.475,57 79.579,53 

ύλνιν 72.635,07 272.369,87 

 

 

6.10 Μεηνρηθό θεθάιαην   

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο  θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά.: 

 

  

Αξηζκόο Ολνκαζηηθή Μεηνρηθό 

Μεηνρώλ Αμία Κεθάιαην 

Τπόινηπα ηελ 01/01/2012 112.200 16,00 1.795.200,00 

        

Τπόινηπα ηελ 31/12/2012 112.200 16,00 1.795.200,00 

Μείσζε  Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ       

Τπόινηπα ηελ 31/12/2013 112.200 16,00 1.795.200,00 

 

 

6.11 Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 

Σα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 483.400,86 483.400,86 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 1.449.815,62 1.449.815,62 

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα 

θαη' εηδηθφ ηξφπν 350.003,60 350.003,60 

ύλνιν 2.283.220,08 2.283.220,08 

 

 

Σν «Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ» ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, άξζξα 44 

θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ 

λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ.  Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.  

 

 

 

6.12 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία   

 

Με βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ε εηαηξία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη 

αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ζρεηηθή 

ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε βάζεη λφκνπ 2112/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.   

 

 
  31/12/2013 31/12/2012 

Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα     

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 50.042,59 23.575,39 
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Υξεψζεηο/(Πηζηψζεηο) ζηα 

απνηειέζκαηα 26.467,20 -30.328,72 

 

 

6.13 Πξνκεζεπηέο  

 
         Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πξνκεζεπηέο  1.785,26 11.868,13 

  1.785,26 11.868,13 

 

 

6.14 Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο 

         Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 0,00 16,28 

Φφξνη-Σέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 1.476,61 3.940,17 

Φφξνη-Σέιε ακνηβψλ ηξίησλ 108,12 262,56 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 0,00 0,00 

Λνηπνί Φφξνη-Σέιε  4.434,96 308,16 

ύλνιν 6.019,69 4.527,17 

 

6.15 Τπνρξεώζεηο ζε πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην  

         Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 

Δθθαζαξηζκέλα Τπφινηπα Πειαηψλ  38.735,89 44.315,80 

Με Δθθαζαξηζκέλα Τπφινηπα Πειαηψλ  587.338,92 29.154,12 

Τπεξεζία Δθθαζάξηζεο ηίηισλ 0,00 0,00 

ύλνιν 626.074,81 73.469,92 

 

 

6.16 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Σν θνλδχιη  αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Γεδνπιεπκέλα έμνδα   4.427,57 433,90 

Τπνρξεψζεηο απφ repos πειαηψλ 537.781,04 270.259,39 

Τπνρξεψζεηο ζε κεηφρνπο  87.832,00 112.832,00 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο  122.427,88 4.456,64 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 6.941,32 6.909,47 

ύλνιν 759.409,81 394.891,40 

 

 

6.17   Βξαρππξόζεζκεο Πξνβιέςεηο  

Σν θνλδχιη  αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λνηπέο πξνβιέςεηο  200.000,00 200.000,00 

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  34.000,00 9.000,00 

ύλνιν 234.000,00 209.000,00 
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Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2013.Ζ εηαηξία έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ 

θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε χςνπο 34.000 €. 

 

6.18 Πσιήζεηο 

Οη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Πξνκήζεηεο απφ δηακεζνιάβεζε ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο 197.650,87 135.802,43 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 

κεηαβηβαζηηθψλ  23.023,39 17.348,07 

Σηκνιφγεζε ΔΥΑΔ 1.959,80 1.822,15 

ύλνιν 222.634,06 154.972,65 

 

 

6.19 Κόζηνο πσιεζέλησλ  

Σν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 78.961,20 86.661,51 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 21.259,00 20.573,85 

Παξνρέο ηξίησλ 6.262,65 4.743,17 

Φφξνη-ηέιε 2.349,61 3.460,37 

Γηάθνξα έμνδα 36.813,03 43.924,33 

Απνζβέζεηο  παγίσλ 16.802,47 18.232,97 

Πξνβιέςεηο  61.232,18 45.835,55 

ύλνιν 223.680,13 223.431,73 

 

 

6.20 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  

Σα ινηπά έζνδα  εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 760,39 1.695,85 

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο  68.935,21 192.813,22 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 1.600,00 829,97 

ύλνιν 71.295,60 195.339,04 

 

 

6.21 Έμνδα δηνίθεζεο    

Σα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 31.584,48 34.664,60 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 25.298,00 16.958,99 

Παξνρέο ηξίησλ 12.525,29 9.486,33 

Φφξνη – Σέιε 4.699,22 6.920,73 
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Γηάθνξα έμνδα 3.294,32 4.082,42 

Απνζβέζεηο  παγίσλ 6.720,99 7.293,19 

Πξνβιέςεηο  24.492,87 218.334,22 

ύλνιν 108.615,17 297.740,48 

 

 

6.22 Έμνδα δηάζεζεο  

Σα έμνδα δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 47.376,72 51.996,90 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 27.450,50 19.982,58 

Παξνρέο ηξίησλ 14.340,62 10.535,70 

Φφξνη-ηέιε 4.699,22 6.920,73 

Γηάθνξα έμνδα 18.789,87 18.926,31 

Απνζβέζεηο  παγίσλ 10.081,48 10.939,78 

Πξνβιέςεηο  36.739,31 27.501,33 

ύλνιν 159.477,71 146.803,34 

 

 

6.23 Λνηπά έμνδα      

Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 9.101,82 7.463,29 

Λνηπά έθηαθηα έμνδα 10.246,18 4.211,87 

ύλνιν 19.348,00 11.675,16 

 

 

6.24 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα     

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 9.822,82 13.932,65 

Πηζησηηθνί ηφθνη 7.262,12 9.852,05 

Κέξδε πψιεζεο & απνηίκεζεο  

ρξενγξάθσλ 307.539,76 130.283,88 

ύλνιν 324.624,70 154.068,58 

 

6.25 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα     

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Εεκηά απνηίκεζεο κεηνρψλ  0,00 0,00 

Έμνδα θαη δεκηέο ρξενγξάθσλ  90.633,01 22.028,37 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  3.778,12 5.083,42 

ύλνιν 94.411,13 27.111,79 
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6.26 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Οη θφξνη πνπ ινγίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  
1/1-

31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Φφξνο θεθαιαηνπνίεζεο αθνξιφγεησλ απνζεκαηηθψλ  -16.645,35 0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 0,00 0,00 

Πεξαίσζε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -689.179,87 51.702,85 

Αληηζηξνθή πξφβιεςεο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  0,00 0,00 

Πξφβιεςε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  -25.000,00 -4.000,00 

ύλνιν -730.825,22 47.702,85 

      

      

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνθχπηεη σο εμήο :     

  
1/1-

31/12/2013 1/1-31/12/2012 

Παξνρέο πξνζσπηθνχ  4.700,69 -6.065,74 

Απνηηκήζεηο ρξεκ/θσλ κέζσλ  -826.496,25 -3.784,80 

Μεηαθεξφκελε θνξνινγηθή δεκηά  80.296,37 0,00 

Δπηζθαιείο απαηηήζεηο  48.265,44 42.215,57 

Αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ  4.053,88 19.337,83 

  -689.179,87 51.702,85 

 

 

6.27 Βαζηθέο (Εεκηέο)/ Κέξδε αλά Μεηνρή 

       Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ (Εεκηψλ)/ Κεξδψλ αλά κεηνρή έρεη σο εμήο: 

 

  1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

(Εεκηέο)/Κέξδε κεηά απφ θφξνπο -717.802,99 -154.679,38 

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 112.200 112.200 

Βαζηθέο (Εεκηέο)/Κέξδε αλά κεηνρή (Δπξώ αλά 

κεηνρή) -6,3975 -1,3786 

 

 

7. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔΩΝ  
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηείρε ε εηαηξεία ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 έρνπλ σο εμήο: 

 
Καηηγορίες τρημαηοοικονομικών μέζων  

  

Περιοσζιακά ζηοιτεία    

Κονδύλια  
Ιζολογιζμού 

31/12/2013 31/12/2012 

Δάλεηα θαη απαηηήζεηο    Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 273.281,66 306.037,80 

    Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο (*) 973.593,23 379.479,78 

Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε 
αμία κέζσ  απνηειεζκάησλ  

  Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

772.686,00 570.818,00 

  Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 72.635,07 272.369,87 
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Σύνολο τρημαηοοικονομικών 
περιοσζιακών ζηοιτείων 2.092.195,96 1.528.705,45 

Υποτρεώζεις         

Χξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζην 
απνζβεζκέλν θόζηνο 

  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο (*) 627.860,07 85.338,05 

        

  
  

Σύνολο τρημαηοοικονομικών 
σποτρεώζεων 627.860,07 85.338,05 

  
 

      

  
 

      

(*) Τν θνλδύιη ζε ζρέζε κε εκθαληδόκελν ζηνλ Ιζνινγηζκό, δηαθέξεη θαηά: 
- απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηώλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
ζηνηρείσλ.  
- πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζώλ, ελζώκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηώλ, επεηδή δελ 
πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνύλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ, αιιά κε 
ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζώκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηώλ. 
- πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ ιεθζεί από πειάηεο γηα κειινληηθή πώιεζε ππεξεζηώλ 
- ην πνζό ησλ πξνπιεξσζέλησλ εμόδσλ ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνύλ ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 
γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηώλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. 
- απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη από θξαηηθέο ξπζκίζεηο. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

(*) Σν θνλδχιη ζε ζρέζε κε εκθαληδφκελν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, δηαθέξεη θαηά: 

 απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 ην πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή 

δελ πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά 

κε ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. 

 ην πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πειάηεο γηα κειινληηθή πψιεζε ππεξεζηψλ 

 ην πνζφ ησλ πξνπιεξσζέλησλ εμφδσλ ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

 

8. ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ 
 

Ο Πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν έλαληη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο έρεη σο εμήο:  

 

31/12/2013             

  

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη από 

αμία 

ραξηνθπιαθίνπ 

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη 

από 

αζθαιηζηηθά 

ζπκβόιαηα 

Πνζά πνπ θαιύπηνληαη από 

εγγπήζεηο 

ηξαπεδώλ/δεκνζίνπ ή 

άιινπο νξγαληζκνύο 

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη από 

αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε (*) 

Λνηπά πνζά ύλνιν 

              

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 251.999,39 0,00 517.598,21 0,00 477.277,29 1.246.874,89 

ΤΝΟΛΟ 251.999,39 0,00 517.598,21 0,00 477.277,29 1.246.874,89 

              

              

31/12/2012             

  

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη από 

αμία 

ραξηνθπιαθίνπ 

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη 

από 

αζθαιηζηηθά 

ζπκβόιαηα 

Πνζά πνπ θαιύπηνληαη από 

εγγπήζεηο 

ηξαπεδώλ/δεκνζίνπ ή 

άιινπο νξγαληζκνύο 

Πνζά πνπ 

θαιύπηνληαη από 

αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε (*) 

Λνηπά πνζά ύλνιν 
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Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 165.233,10 0,00 9.498,06 0,00 510.786,42 685.517,58 

ΤΝΟΛΟ 165.233,10 0,00 9.498,06 0,00 510.786,42 685.517,58 

 

 

 

9.   ΚΙΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ  
 

 Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.   

 
Λεθηόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ           

            

31/12/2013           

            

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο ύλνιν 

Δληόο  

6 κελώλ 

6 έσο  

12 κήλεο 

Από 1  

έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  

5 έηε 
  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 973.593,23   273.281,66   1.246.874,89 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 
845.321,07       845.321,07 

ύλνιν (α) 1.818.914,30 0,00 273.281,66 0,00 2.092.195,96 

            

31/12/2013           

            

 (β) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο ύλνιν 

Δληόο  

6 κελώλ 

6 έσο  

12 κήλεο 

Από 1  

έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  

5 έηε 
  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 627.860,07       627.860,07 

ύλνιν (β) 627.860,07 0,00 0,00 0,00 627.860,07 

πκςεθηζηηθό ππόινηπν (α)-(β) 1.191.054,23 0,00 273.281,66 0,00 1.464.335,89 

            

31/12/2012           

            

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο ύλνιν 

Δληόο  

6 κελώλ 

6 έσο  

12 κήλεο 

Από 1  

έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από 

5 έηε 
  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 379.479,78   306.037,80   685.517,58 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 
843.187,87       843.187,87 

ύλνιν (α) 1.222.667,65 0,00 306.037,80 0,00 1.528.705,45 

            

31/12/2012           

            

 (β) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο ύλνιν 

Δληόο  

6 κελώλ 

6 έσο  

12 κήλεο 

Από 1  

έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  

5 έηε 
  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 85.338,05       85.338,05 

ύλνιν (β) 85.338,05 0,00 0,00 0,00 85.338,05 

πκςεθηζηηθό ππόινηπν (α)-(β) 1.137.329,60 0,00 306.037,80 0,00 1.443.367,40 
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10. ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ  
Ζ εηαηξία δελ αλήθεη ζε φκηιν θαη δελ δηαζέηεη ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο εηαηξείεο.  

 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο εηαηξίαο κε κέιε ηεο δηνίθεζεο έρνπλ σο εμήο: 

 

 
1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

   Έμνδα 5.693,12 0,00 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ ηεο δηνίθεζεο 68.188,41 62.213,83 

Απαηηήζεηο απφ αλνηρηά ππφινηπα κεηφρσλ θαη 

κειψλ Γ.. σο πειάηεο  439.579,12 242.860,18 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο 87.832,00 112.832,00 

 

 

 

 

11.   ΑΤΝΗΘΔΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ  
Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, θαζαξψλ θεξδψλ ή ηακεηαθψλ ξνψλ 

ηα νπνία λα είλαη αζπλήζε ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο πεξίπησζήο ηνπο. 

 

 

12.   ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  
Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2013 θαη δελ απνδέρηεθε ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ωο εθ 

ηνχηνπ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ θπξψζεηο.  

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, θαηά ην ρξφλν πνπ νη θνξνινγηθέο 

δειψζεηο  γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο ζα εμεηαζηνχλ  θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ, έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζε 

βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ € 34.000,00.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην αθνξά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2533/1997, ζην άξζξν 74 § 4 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο Δ.Π.Δ.Τ. 

ηφηε ην πλεγγπεηηθφ επηζηξέθεη ζ‟ απηήλ ηηο εηζθνξέο ηεο κεησκέλεο κε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηέβαιε (ή 

πηζαλνινγείηαη φηη ζα θαηαβάιεη) ην πλεγγπεηηθφ πξνο εληνιείο ηεο Δ.Π.Δ.Τ.   

 

 

13. ΓΔΜΔΤΔΙ 
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηεο εηαηξείαο.  

 

Οη εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

Καηεγνξία Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Αμία 

Δ/Δ Καιήο εθηέιεζεο € 72.864,00 

 

 

ΛΟΙΠΔ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ  
Γελ εθδφζεθαλ νχηε επαλαγνξάζηεθαλ, νχηε  εμνθιήζεθαλ νκνινγίεο θαη κεηνρέο. 

 

ηελ ρξήζε δελ έιαβαλ ρψξα αγνξέο ή πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ, καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ, αλαδηνξγαλψζεηο θαη 

δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα νπνία 

επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 
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