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A.  Γειώζεηο κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ  

 

Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΤΙΗΘΧΛ ΔΠΗΘΑΙΤΦΖ ΘΑΗ ΠΔΣΑΚΑΣΧΛ»:  

1. ΑΛΣΧΛΗΟ Π. ΘΑΡΑΓΔΙΟΓΙΟΤ, Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

2. ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ Γ.ΘΟΤΣΑΡΓΑΘΖ ,Αληηπξφεδξνο θαη 

3. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Γ. ΠΑΡΑΘΔΤΑ , Κέινο 

ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, δειψλνπκε κε ηελ παξνχζα, φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

 νη εηήζηεο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΔ. γηα ηε ρξήζε 01/01/2013– 

31/12/2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξίαο 

 ε ζπλεκκέλε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.  

 

Υαιάλδξη,    21 Καξηίνπ 2014 

 
Οη βεβαηνχληεο, 

         
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ            Ο  ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.              ΣΟ ΚΔΙΟ Γ.. 

 
 

 

ΑΛΣΧΛΗΟ Π. ΘΑΡΑΓΔΙΟΓΙΟΤ   ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ Γ.ΘΟΤΣΑΡΓΑΘΖ    ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Γ. ΠΑΡΑΘΔΤΑ 
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Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ   

 

ΔΘΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ Γ/ ΣΖ  

«ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ.» 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013 
Β.1 Δηζαγσγή 

Ζ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ (Γ..) πνπ αθνινπζεί, αθνξά ζηε ρξήζε 2013 ζπληάρζεθε θαη είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε βάζε ην πλεχκα θαη ηα αλαθεξφκελα ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη κηα νπζηαζηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

Δηαηξείαο ην 2013, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο θαη νη ζηφρνη γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2014. 

 

Β.2 Δπηζθόπεζε Βαζηθώλ  Γεγνλόησλ Σεο Δηαηξείαο Σν 2013 

        

Λέεο επελδχζεηο     

 

Ζ εηαηξεία εμαθνινχζεζε θαηά ην 2013 ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Απηφ επηηεχρζεθε κέζα απφ 

βειηηψζεηο ζε θαίξηνπο ηνκείο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο 

θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ζε επηιεγκέλα πξντφληα. 

 

Γηεζλήο Γξαζηεξηφηεηα 

 

Ζ Δηαηξεία πέηπρε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εμαγσγψλ ην 2013 ζε 23,6% επί ηνπ ζπλφινπ έλαληη 

16,6% ην 2012. Ζ αχμεζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ζπλεξγηψλ κε ηνλ φκηιν ΒΗΟΥΑΙΘΟ γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ. 

 

πγθπξίεο ηεο αγνξάο – παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εηαηξεία  

Ζ ρακειή δήηεζε θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά (ηδηαίηεξα έληνλε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα) 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα ζηα επίπεδα ηνπ 2012. Ο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ παξέκεηλε έληνλνο, δηαηεξψληαο ηηο ηηκέο πψιεζεο ζε 

ρακειά επίπεδα θαη πηέδνληαο ηα θέξδε. 

 

Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ επέδξαζε ζεηηθά, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο 

πςειφηεξν θαηά 3% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2012. 

  

Β.3 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

 

 ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΥΡΖΖ 2013 

 

Σα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2013 έρνπλ σο εμήο: 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.1 - 

31.12.2013 

1.1 - 31.12.2012 

(Αλαδηαηππσκέλν) 

Γ (%) 

Θχθινο Δξγαζηψλ 9.866.151 9.571.426 + 3,1 % 

Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA)   -474.384   -825.898 - 

Θέξδε πξν θφξσλ -1.470.638 -1.907.963         - 

 

Β.4 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ 

 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ 

εηαηξεία είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Θίλδπλνο Πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο 

1.  Πηζησηηθφο 

Θίλδπλνο 

(Θίλδπλνο 

επηζθάιεηαο 

πειαηψλ) 

Ζ Δηαηξεία  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο 

ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο  

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Οη ιηαληθέο 

πσιήζεηο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. Σελ 31.12.2013, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη 

δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε 

απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

 

2. Θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ην 

ηέινο ηνπ 2013 ε Δηαηξεία δηαηεξνχζε δηαζέζηκα χςνπο € 1,46 εθ. πεξίπνπ. 

Ζ εηαηξεία έρεη πάγηα ηαθηηθή λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηνπ θαη αλά πάζα ρξνληθή πεξίνδν λα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα ή ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ.  

 

3. πλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Κηθξφ κέξνο ησλ αγνξψλ 

εκπνξεπκάησλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηεί 

ζπκβάζεηο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο . 

 

4. Απμνκείσζε ηηκψλ 

πξψησλ πιψλ 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πψιεζεο δελ ζπκπίπηεη κε ην ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηελ πεξίπησζε αλνδηθψλ ηηκψλ θαη ηε κείσζή ηνπ 

ζηελ πεξίπησζε πησηηθψλ ηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία εθαξκφδεη 

ζηαζεξή πνιηηηθή απνζεκάησλ ελψ κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ γηα ηηο αλνδηθέο ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ηεο 
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εθαξκφδνληαο ηελ αλάινγε  εκπνξηθή πνιηηηθή. 

 

 

 

 

Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα εηζεγεζεί ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πνπ 

ζα ζπγθιεζεί ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ 2014, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη ακνηβψλ 

Γηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ  γηα ην ηξέρνλ έηνο , ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. 

 
Β.5 ηξαηεγηθή - Άμνλεο Αλάπηπμεο 

 

Κε βαζηθφ ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο βεβαίσο ππ΄φςηλ ηηο δχζθνιεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή ρξήζε, νη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ην 2014 

είλαη ε εηαηξεία λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζην εμσηεξηθφ, 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ εθεί παξνπζία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ΗΓΚΑ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ νκίινπ 

ΒΗΟΥΑΙΘΟ θαη ζπλερίδεηαη επίζεο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηεχξπλζε ηεο παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο. Ζ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ αλαγθαία, ιφγσ ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πξνζπάζεηα 

πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο.  

 

 

Αζήλα 21 Καξηίνπ 2014 

 

                                                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                           
 

 
ΑΛΣΩΛΗΟ  Π. ΘΑΡΑΓΔΙΟΓΙΟΤ                
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Γ. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΙΗΘΧΛ ΔΠΗΘΑΙΤΦΖ 

ΘΑΗ ΠΔΣΑΚΑΣΧΛ Α.Δ.»  

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΙΗΘΧΛ ΔΠΗΘΑΙΤΦΖ ΘΑΗ ΠΔΣΑΚΑΣΧΛ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ 

εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη 

εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΙΗΘΧΛ 

ΔΠΗΘΑΙΤΦΖ ΘΑΗ ΠΔΣΑΚΑΣΧΛ Α.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 
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Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 5.11 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην ζέκα φηη ππνρξεψζεηο απφ νκνινγηαθά δάλεηα ζπλνιηθνχ πνζνχ 7,4 εθ. €, παξνπζηάδνληαη, ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο κε νξηδφκελνπο απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κε ζπλέπεηα ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31ε   Γεθεκβξίνπ 2013 λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ  θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ 2,1 εθ. € πεξίπνπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ζεκείσζε, ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο έρεη πξνβεί ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί 

ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.   

ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Άιιν Θέκα 

Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΙΗΘΧΛ 

ΔΠΗΘΑΙΤΦΖ ΘΑΗ ΠΔΣΑΚΑΣΧΛ Α.Δ.» γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί 

απφ άιινλ Οξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, κε εκεξνκελία έθζεζεο ειέγρνπ ηελ 27ε Καξηίνπ 2013. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2014 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ησάλλεο Ιένο  

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 24881 
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Γ.    Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γ.1       Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

 

 

31.12.2013

31.12.2012 

ΑΛΑΓΗΑΣΤΠΩΚΔΛΟ

ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 6.1 4.996.699 5.591.430

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 2.140 2.500

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 6.3 1.992 2.255

5.000.831 5.596.186

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 6.4 2.800.373 3.041.019

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.5 4.558.652 5.600.412

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.6 163.492 103.561

Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.7 1.453.990 1.750.100

8.976.507 10.495.093

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 13.977.338 16.091.278

ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.8 4.200.000 4.200.000

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 6.9 1.662.360 1.662.360

Απνηειέζκαηα  εηο λένλ -3.400.295 -1.886.635

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 2.462.065 3.975.725

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.10 0 7.400.700

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.11 331.360 433.396

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.12 67.577 21.544

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 6.13 59.513 63.105

458.450 7.918.745

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο  δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.10 10.104.281 2.234.366

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 6.10 0 582.800

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 6.14 467.848 838.492

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.14 254.745 353.964

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.14 229.949 187.186

11.056.823 4.196.808

ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο  θαη Τπνρξεώζεσλ 13.977.338 16.091.278

εκε

ίσζε

ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ.

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2013

Δηαηξίαο

ΗΟΙΟΓΗΚΟΗ
 (Πνζά ζε Δπξώ)
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Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εκείσζε: Σα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 19 «Παξνρέο 

ζε εξγαδφκελνπο» (βιέπε ζεκείσζε 11). 

 

Γ.2      Θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο  

εκε

ίσζε 1/1 - 31/12/2013

1/1 - 31/12/2012 

ΑΛΑΓΗΑΣΤΠΩΚΔΛΟ

Θχθινο εξγαζηψλ 6.15 9.866.151 9.571.426

Θφζηνο πσιήζεσλ 6.16 -9.306.878 -9.386.205

Κηθηά θέξδε/(δ εκίεο) 559.273 185.221

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6.18 -510.560 -537.905

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 6.19 -775.526 -680.909

Ινηπά έζνδα -έμνδα (Θαζαξά)

6.17 

& 

6.20 -225.912 -269.038

Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξσλ , ρξεκ/θσλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
-952.726 -1.302.630

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 6.21 -517.912 -605.334

Θέξδε/(δ εκίεο) πξν θόξσλ -1.470.638 -1.907.963

Κείνλ: θφξνη 6.22 -44.759 625

Θέξδε/ (δ εκίεο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδ όκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) -1.515.397 -1.907.338

Θέξδε/ (δ εκίεο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδ όκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)+(β) -1.515.397 -1.907.338

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 56.296

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη. Γηεπξ εηζνδ 1.737 -22.120

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1.737 34.176

πγθεληξσηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο -1.513.660 -1.873.162

Βαζηθά Θέξδε/(Εεκίεο)  αλά κεηνρή (ζε 

ΔΤΡΩ) -3,6081 -4,5413

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε 

ΔΤΡΩ) 0,0000 0,0000

Απνζβέζεηο 478.342 476.732

Θέξδε/ (δ εκίεο) πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη 
απνζβέζεσλ  (EBITDA) -474.384 -825.898

ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ.

Δηαηξίαο

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ πεξίνδν από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2013

ΘΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ  
(Πνζά ζε  επξώ)
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Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

εκείσζε: Σα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 19 «Παξνρέο 

ζε εξγαδφκελνπο» (βιέπε ζεκείσζε 11). 

 

Γ.3    Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Θαζαξήο Θέζεο 

 

 

Πνζά ζε επξψ

Κεηνρηθό θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ

Τπόινηπα 01.01.2012 Αλακνξθσκέλα 4.200.000 1.662.360 -13.473 5.848.887

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2012

Αχμεζε  Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -1.873.162 -1.873.162

Τπόινηπα 31.12.2012 Αλακνξθσκέλα 4.200.000 1.662.360 -1.886.635 3.975.725

0,000 0,000 0,010 0,000

Τπόινηπα 01.01.2013 Αλακνξθσκέλα 4.200.000 1.662.360 -1.886.635 3.975.725

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2013

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -1.513.660 -1.513.660

Τπόινηπα 31.12.2013 4.200.000 1.662.360 -3.400.295 2.462.065

0 0 0 0

Δηαηξεία

ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ.
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ ρξήζε από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2013

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΥΡΖΖ

 
 

Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

εκείσζε: Σα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 19 «Παξνρέο 

ζε εξγαδφκελνπο» (βιέπε ζεκείσζε 11). 
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Γ.4     Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ Ρνώλ 

1/1 - 31/12/2013

1/1 - 31/12/2012 

ΑΛΑΓΗΑΣΤΠΩΚΔΛΟ

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε πξν θφξσλ -1.470.638 -1.907.963

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 580.378 586.511

Απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ -102.036 -109.780

Πξνβιέςεηο 497.032 546.989

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Άιια κε ηακεηαθά έζνδα/έμνδα 53.816 0

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 518.520 669.263
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκ. γηα κεηαβ. ι/ζκώλ θεθ. 

θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγ. 

δξαζηεξηόηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 240.646 317.836

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 487.775 1.365.479

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -424.017 -789.315

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -560.259 -676.048
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) -178.784 2.971

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ -72.313 -81.973

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 33.689
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -38.624 -81.973

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα 1.499.700

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -78.966 -1.007.500

Πιεξσκέο Δγγπήζεσλ 264 16.555
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -78.703 508.755

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) -296.110 429.754

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 1.750.100 1.320.346

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.453.990 1.750.100

ΠΑΛΔΙΘΟ ΑΔ 
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ΔΣΑΗΡΗΑ

γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2013

ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ

(Πνζά ζε  επξψ)

 
 

Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθ. θαηαζηάζεσλ. 
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1.     Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία  

Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε θηηξίσλ θαη θάζε είδνπο πεηαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ θαζψο θαη ε εκπνξία, εθαξκνγή, εηζαγσγή θαη εμαγσγή απηψλ.  

Ζ εηαηξία έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο κε έδξα ζηε δηεχζπλζε Βαζ. Γεσξγίνπ 30  Υαιάλδξη  

Αζήλα T.K 15233 θαη θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54Ο ρικ ηεο Δζληθήο Οδνχ 

Αζελψλ – Ιακίαο, Σ.Θ. 32011  

 

2.   Πιαίζην Θαηάξηίζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

2.1     Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνύληαη από  ηελ Δηαηξία  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο κε εκεξνκελία 31.12.2013, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accrual basis) θαη είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο ηνπο, πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε.  

Γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2013, έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο 

αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2012. 

 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα 

ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά 

εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ "ΗΓΚΑ Α.Δ." ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 94% , θαη εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Βαζ. Γεσξγίνπ 30. 
 

2.2    Λέα Πξόηππα-Λέεο Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ 

 

Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ 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 ηνπ Οκίινπ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 
παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

ΓΙΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 
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. 

ΓΙΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 
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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. 

ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 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 ΓΙΠ 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 Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
Σν ΓΙΠ 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. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 

βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 
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Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΙΠ πνπ δεκνζηεχηεθε 

ηνλ Κάην 2012. 

ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 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 ΓΙΠ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) 

εζεινληηθά. 

ΓΙΠ 16 «Δλζώκαηα 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. 

ΓΙΠ 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 ΓΙΠ 12. 

ΓΙΠ 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 «Ιεηηνπξγηθνί 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 ΓΙΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΙΠ 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. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα 

εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

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

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

2015) 

Σν ΓΙΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ 

ηξίηε θάζε ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ 

ΓΙΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο 
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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 Κέζα: 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 ΓΙΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΙΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

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

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΠ 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 (εθαξκόδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 
 

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

ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 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 Θαηαζηάζεηο» 

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

παξέρνληαη ζην ΓΙΠ 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 
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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). Κία 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 ΓΙΠ 27 ή 28. 

ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

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

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 

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 ΓΙΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΙΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 
Σν ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 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» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 
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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. 

ΓΙΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 (ΚΓΣΡ) 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 ΚΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 ΓΙΠ 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. 

ΓΙΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» 

(εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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. 

ΓΙΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 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. 
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Δηήζηεο Βειηηψζεηο 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 

ΓΙΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

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

απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν ππεξεζίαο‟. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο 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 ΓΙΠ 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 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

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

ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο 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. 

ΓΙΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΙΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Θαη 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. 

ΓΙΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» 

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 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ 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 ΓΙΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο 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 εύινγεο 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 ΓΙΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

ΓΙΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» 

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

ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 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. 

3.Πεξίιεςε Ινγηζηηθώλ Αξρώλ 
 

3.1   πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο 

παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα – Απνηίκεζε απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα  

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ηεο εηαηξείαο θαηαρσξνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  

Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ είζπξαμε ή απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμφθιεζε ή απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 
3.2   Δλζώκαηα πάγηα 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

ηπρφλ απνκείσζε, κε εμαίξεζε ηα γήπεδα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ 

απνκείσζε. 

Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ 

παγίσλ ή εθφζνλ θξηζεί πην θαηάιιειν, αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη 

πηζαλφλ φηη ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη 

σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παγίνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. Ινηπέο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο σο 

έμνδα. 
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Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη, κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσή ηνπο πνπ εθηηκήζεθε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο σο εμήο: 

- Θηίξηα (Γεληθήο Υξήζεσο, Απνζήθεο θαη Βηνκεραλνζηάζηα)                             20 -  33 έηε 

- Κεραλήκαηα & Ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                                         5  -  20 έηε 

- Απηνθίλεηα – Ορήκαηα                                                 6,5 -  9 έηε  

- Κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο                                                         4 έηε  

- Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο                                                       6,5 έηε  

 

Σα γήπεδα-νηθφπεδα θαζψο θαη ηα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο (ππφ εθηέιεζε) δελ 

απνζβέλνληαη. Βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα κίζζσζεο.  

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

εκεξνκελία θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 

(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

Χθέιηκεο δσέο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ θαη εμνπιηζκφο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ 

βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 

3.3   Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ινγηζκηθό 

 Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη 

κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία είλαη 4 έηε 

πεξίπνπ. 

 
3.4   Απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ  

Σα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη 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 θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. 

Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ 

ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 

κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη‟ απνηειέζκαηα 

φηαλ πξνθχπηνπλ.      

 

 3.5   Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ αμίαο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Ζ αμία θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο δαπάλε ε νπνία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 

λα θζάζνπλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ζέζε ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη δε βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ εηήζηνπ 

κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 
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πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε. 
 

3.6 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία (αμία ηηκνινγίνπ), 

αθαηξνπκέλσλ ησλ κε εηζπξαθηέσλ πνζψλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  

Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φιν ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ νθείιεηαη κε βάζε 

ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ.  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ νη επηζθαιείο απαηηήζεηο 

δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 

 
 

3.7 πκςεθηζκόο  

Όπνπ ππάξρεη λνκηθά  εθηειέζηκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ γηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ηαθηνπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη παξάιιειεο 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηαθηνπνίεζεο µε ζπκςεθηζκφ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζπκςεθίδνληαη. 

 
 

3.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 
3.9   Κεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο 

πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ 

ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

 
 3.10   Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά 

έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη 

ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη ππνρξέσζε εμφθιεζεο εληφο 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα δάλεηα 

ηαμηλνκνχληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σέινο, νη δφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ πνπ 
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είλαη εμνθιεηέεο εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεσο απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, 

ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε θαη θαηαηάζζνληαη 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Παζεηηθνχ.  

 
 3.11   Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ αληίζηνηρσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
 3.12   Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαζψο θαη 

ηηο πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ην θφξν πνπ 

αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε θαη ν θφξνο θαηαρσξείηαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο έρεη ππνινγηζηεί επί ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο αλακνξθσκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (26%). 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ζπκςεθηζζνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ 

πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο 

κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν κεηαβνιέο 

ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο 

απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 
 

 
 3.13  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά.  
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3.14  Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο. 
 

Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φηαλ: i. ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, 

απνηέιεζκα ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο ii. Δίλαη πηζαλή ε εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο iii. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο γλσζηνπνηνχληαη, αιιά δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εθηφο θαη εάλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ ή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη κεγάιε.  

 
 3.15  Αλαγλώξηζε εζόδσλ-εμόδσλ 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. (accrual basis).  

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά 

απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 

γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

 
 3.16  Κηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο ελζσκάησλ παγίσλ φπνπ ε εηαηξία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ 

κηζζσκέλσλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα 

θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ 

επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη ηφθνη 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, 

απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο 

κίζζσζεο. 

 
3.17  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ε δηαλνκή θεξδψλ ζην δηεπζπληηθφ 

πξνζσπηθφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή απηή εγθξίλεηαη 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 
4.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ΥΘ) /Παξάγνληεο ΥΘ 

 

(α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο  

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. 

Σελ 31.12.2013, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ 
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θαιχπηεηαη ήδε απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Θίλδπλνο ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ.  

 

Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα. Γάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν ζε θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ 

επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα 

δηαηεξεί κέξνο ησλ δαλείσλ ηεο ζε κεηαβιεηφ θαη κέξνο ζε ζηαζεξφ επηηφθην.  

 
Ο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ζηα Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ θαη ζηελ Θαζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο 

ζε κηα ελδερφκελε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ηνπ Οκίινπ θαηά +/- 1% . 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

(γ) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ 

νξίσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ην ηέινο ηνπ 2013 ε Δηαηξεία δηαηεξνχζε δηαζέζηκα χςνπο  € 1,46 

εθ. πεξίπνπ. 

Ζ εηαηξεία έρεη πάγηα ηαθηηθή λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηνπ θαη αλά 

πάζα ρξνληθή πεξίνδν λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα ή ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 20% επί 

ηνπ ζπλφινπ.  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

Θαηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ 31.12.2013 31.12.2012

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.453.990 1.750.100

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο  απαηηήζεηο 4.722.144 5.703.973

ύλνια 6.176.134 7.454.074

πνζά ζε ρηι. € +1% -1% +1% -1%

31 Γεθεκβξίνπ 2013 -104 104 -104 104

31 Γεθεκβξίνπ 2012 -121 121 -121 121

Δπίδξαζε ζην

Απνηέιεζκα 

Πεξηόδνπ

Δπίδξαζε ζηελ

Θαζαξή Θέζε
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(δ) Απμνκείσζε ηηκώλ πξώησλ πιώλ 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πψιεζεο δελ ζπκπίπηεη κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηελ πεξίπησζε αλνδηθψλ ηηκψλ θαη ηε κείσζή 

ηνπ ζηελ πεξίπησζε πησηηθψλ ηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ζηαζεξή πνιηηηθή 

απνζεκάησλ ελψ κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θξνληίδεη λα 

ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ηηο αλνδηθέο ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ 

ηεο εθαξκφδνληαο ηελ αλάινγε  εκπνξηθή πνιηηηθή. 

 

(ε) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Κηθξφ κέξνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηεί ζπκβάζεηο πξναγνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο . 

 
4.1  Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζ‟απηφλ  θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία 

νξίδεη σο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζψο επίζεο 

παξαθνινπζεί ην επίπεδν ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο . 

Ζ Δηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα ήηαλ εθηθηέο κε 

πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε κηα ηζρπξή θαη 

1 έσο

12 κήλεο

1 έσο

5 έηε

Πάλσ

από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 467.848              -             -  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 254.745              -             -  

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 10.104.281              -             -  

ύλνιν 10.826.874 0 0

31/12/2013

1 έσο

12 κήλεο

1 έσο

5 έηε

Πάλσ

από 5 έηε

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο              -  7.400.700            -  

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 838.492              -             -  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 353.964              -             -  

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 2.817.166              -             -  

ύλνιν 4.009.622 7.400.700 0

31/12/2012
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πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε. Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. Γελ 

ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ζ εηαηξεία ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Θ.Λ 2190/20, 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο  δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη νη νπνίεο  είλαη νη εμήο: 

• Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή 

ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ 

θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία 

ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

• ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο 

εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

• Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία 

κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

• Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Σαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

• Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ 

απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% 

επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ 

πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ 

ζηνποδηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο. 

 

 
5.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο. 

 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ νη νπνίεο, εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε 

εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 

31.12.2013, αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο, πξνβιέςεηο απνκείσζεο  απαηηήζεσλ 

θαζψο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. 
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6.      Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία επί ησλ ινγαξηαζκώλ 

 
6.1    Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Οηθόπεδα Θηίξηα

Κερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζ

εηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 935.570 3.935.848 5.593.231 169.055 207.072 95.907 10.936.684

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.346.560 -3.184.760 -134.139 -173.335 0 -4.838.794
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 935.570 2.589.288 2.408.471 34.916 33.738 95.907 6.097.890

Πξνζζήθεο 0 0 20.480 0 4.219 52.645 77.344

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0 0 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -181.304 -380.508 -9.290 -12.701 0 -583.803

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 935.570 3.935.848 5.613.711 169.055 211.291 148.552 11.014.027

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.527.864 -3.565.268 -143.430 -186.036 0 -5.422.597
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 935.570 2.407.984 2.048.443 25.626 25.255 148.552 5.591.431

Πξνζζήθεο 0 0 350 0 10.619 60.099 71.068

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0 -87.026 -87.026

Κεηαθνξέο 3.314 111.281 -114.594

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -180.832 -384.138 -5.565 -8.238 0 -578.773

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 935.570 3.939.162 5.725.342 169.056 221.909 7.032 10.998.070

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.708.696 -3.949.405 -148.995 -194.274 0 -6.001.370
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 935.570 2.230.465 1.775.936 20.061 27.636 7.032 4.996.700  
 
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.  

6.2       Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα        ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 24.486 24.486

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -23.907 -23.907
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 579 579

Πξνζζήθεο 4.629 4.629

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο -7.287 -7.287

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -2.708 -2.708

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 7.287 7.287

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 21.828 17.761

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -19.328 -15.261
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 2.500 2.500

Πξνζζήθεο 1.245 1.245

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -1.605 -1.605

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 23.073 19.005

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -20.933 -16.865
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 2.140 2.140  

 
6.3     Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
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31.12.2013 31.12.2012

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 1.992 2.255 
ύλνιν 1.992 2.255  

 
 

6.4     Απνζέκαηα 
 

31.12.2013 31.12.2012

Δκπνξεχκαηα 30.826 36.507

Πξντφληα Έηνηκα  θαη Ζκηηειή 800.308 496.057

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά 1.743.114 2.282.679

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 226.126 225.775

ύλνιν 2.800.373 3.041.019  

6.5     Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

 
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ο ρξνληθφο νξίδνληαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εηαηξία θαίλεηαη παξαθάησ : 

 
Υξνληθόο Οξίδνληαο (Κέξεο) 0-120 121-150 151-180 181+ χλνιν

χλνιν Απαηηήζεσλ

Δηαηξείαο 3.558.305 154.202 114.353 731.791 4.558.652
ΤΛΟΙΟ 3.558.305 154.202 114.353 731.791 4.558.652  
 
 

6.6     Ινηπέο Απαηηήζεηο  

 
31.12.2013 31.12.2012

Υξεψζηεο δηάθνξνη 40.423 58.862

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην (θφξνπο θιπ) 0 13.197

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 117.848 10.029

Έζνδα  ρξήζεσο εηζπξαθηέα 4.125

Πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ζε εξγαδφκελνπο 5.220 17.349
ύλνιν 163.492 103.561  

 

 
6.7      Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

       

31.12.2013 31.12.2012

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 2.312 3.794

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 1.451.678 1.746.307
ύλνιν 1.453.990 1.750.100  

 
 

6.8       Κεηνρηθό θεθάιαην 

 
 

31.12.2013 31.12.2012

Πειάηεο. 3.884.201 5.945.069

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 15.000

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.678.993 2.423.339

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο -1.004.542 -2.782.996

ύλνιν 4.558.652 5.600.412

ΠΔΙΑΣΔ
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31.12.2013 31.12.2012

Κεηνρηθφ  Θεθάιαην (420.000 κεη * 10  €) 4.200.000 4.200.000
ύλνιν 4.200.000 4.200.000  

 
 

Σν ζχλνιν  ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί είλαη ηεηξαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (420.000) κεηνρέο 
κε νλνκαζηηθή αμία 10 € αλά κεηνρή .  

 

6.9      Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 
 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά
ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 353.488 1.308.871 1.662.360

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο 0 0
0

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0 0
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 353.488 1.308.871 1.662.360

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο
0 0 0

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0 0
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 353.488 1.308.871 1.662.360  
 

 
 

 

6.10     Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο  
 

31.12.2013 31.12.2012

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Οκνινγηαθά Γάλεηα 7.983.500

Κείνλ Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 

επφκελε ρξήζε -582.800

ύλνιν  καθξνπξνζέζκσλ  ππνρξεώζεσλ (α) 0 7.400.700

0,00 0,00

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Οκνινγηαθά Γάλεηα 7.403.700

Γάλεηα ηξαπεδψλ 2.700.581 2.234.366

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 

επφκελε ρξήζε 582.800

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (β) 10.104.281 2.817.166

0,00 0,00

Γεληθό ύλνιν  (α)+(β) 10.104.281 10.217.866

Δηαηξείαο

 
 

 

Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη ηα παξαθάησ νκνινγηαθά δάλεηα 

 

 Βάζεη ηεο απφ 16/06/2011 απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην, ηελ 

28ε Γεθεκβξίνπ 2011 πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο, πνζνχ 4.000 ρηι. επξψ, κε ηελ «EΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ». Σελ 

31/12/2013 ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 3.648 ρηι. επξψ. 
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 Βάζεη ηεο απφ 16/06/2011 απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξεηαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην, ηελ 

22ε Οθησβξίνπ 2012 πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο, πνζνχ 4.000 ρηι. επξψ, κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS A.E». Σελ 

31/12/2013 ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 3.755 ρηι. επξψ. 

 

Σα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρεη εθδψζεη ε εηαηξία είλαη απιά κε κεηαηξέςηκα, δηάξθεηαο έσο πέληε εηψλ. 

Οη φξνη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνβιέπνπλ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, θηι. ηνπο φξνπο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 7,4 εθ  € κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο ξήηξεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ φπσο: Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο/Ίδηα Θεθάιαηα,  Θέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ («EBITDA»)/Θαζαξνί 

ρξεσζηηθνί ηφθνη. 
 

Θαηά ηελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε ηαμηλφκεζε καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνζνχ 7,4 εθ € ζε βξαρππξφζεζκεο, ιφγσ αζέηεζεο ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ νκνινγηαθψλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ πεξί ηήξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπγθεθξηκέλα δάλεηα 

απεηθνλίδνληαη, βάζεη ηνπ Γ.Ι.Π. 1, ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνλδχιη 

«Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο». Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζε καθξνπξφζεζκε 

βάζε. Ζ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ. 

Ιφγσ ηεο παξαπάλσ ηαμηλφκεζεο ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2013 ππεξβαίλεη ηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ 2.080 ρηι. €.  

 

Σν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ εηαηξία αλήιζε ζην 5,6% (2012 6,1%) .  

 

Ζ ΠΑΛΔΙΘΟ , φπσο θαη ε κεηξηθή ηεο εηαηξία , έρεη πάγηα ηαθηηθή λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαζεζίκσλ γξακκψλ ηεο θαη αλά πάζα ρξνληθή πεξίνδν λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα 

ηνπιάρηζηνλ 15% επί ηνπ ζπλφινπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε εηαηξία ζην ηέινο ηνπ έηνπο έθαλε 

ρξήζε ηνπ 76% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζεζίκσλ πηζησηηθψλ νξίσλ.   

 
 

 
6.11     Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

 

Σν πνζφ ησλ επξψ 552.753 αθνξά ην ππφινηπν ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο ηεο εηαηξίαο βάζεη 

Λ.2601/98, κεηά ηε κεηαθνξά ησλ εζφδσλ απφ αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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6.12     Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο εθφζνλ ππάξρεη δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη αθνξνχλ θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή 

αξρή. Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηεο εηαηξίαο επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε ρξήζε πξνθεηκέλνπ 

ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλ. Θέζεο λα απεηθνλίδεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο. Γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ν ζπληειεζηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη 26% ελσ 

 ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ν ζπληειεζηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη 20% 

 

 

Πάγηα

Πξνβιεςεηο 

Απνδεκίσζεο 

Πξνζσπηθνύ

Φνξνινγηθέο 

δεκηέο

Απνηίκεζε 

SWAP

πλαιια

γκ. 

Γηαθνξέ

ο

ύλνιν

1.1.2012 -229.898 14.478 180.645 11.259 -6 -23.523

Δπαλαθηίκεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο -4.353 -4.353

Αλακνξθσκέλα ππόινηπα 01/01/2012 -229.898 10.125 180.645 11.259 -6 -27.875

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 15.088 -219 0 6 14.875

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε Γηεπξπκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο
2.715

-11.259 -8.544

31.12.2012 -214.810 12.621 180.645 0 0 -21.544

1.1.2013 (214.810) 12.621 180.645 0 0 -21.544

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ Θ.Α.Υ. 15.557 -151 15.406

Δπίδξαζε απφ αιιαγή ζπληειεζηή αλαβ.θνξνι. ζηελ 

Θ.Α.Υ. -64.443
4.278

-60.165

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε Γηεπξπκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο -1.765 -1.765

Δπίδξαζε απφ αιιαγή ζπληειεζηή αλαβ.θνξνι. ζηελ 

Θαηάζηαζε Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
491

491

31.12.2013 -263.696 15.474 180.645 0 0 -67.577  

 

 
 

 
 

6.13     Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  

 
31.12.2013 31.12.2012 (Αλακνξθσκέλε)

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 59.513 63.105

Eχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

59.513 63.105

Σαμηλνκεκέλε σο :

Καθξνπξόζεζκε ππνρξέσζε 59.513 63.105

Βξαρππξόζεζκε ππνρξέσζε 0 0  
 

Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ έρεη σο εμήο: 
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31.12.2013 31.12.2012 (Αλακνξθσκέλε)

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 63.105 50.624

Σξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο 8.421 7.549

Έμνδν ηφθσλ 2.387 2.636

Eπαλεθηίκεζε - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο 

δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ -1.199

Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ -5.210 14.372

Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο εκπεηξηθσλ 

παξαδνρψλ 2.199 403

Παξνρέο πιεξσζείζεο -55.746 -16.099

Θφζηνο δηαθαλνληζκψλ 44.357 10.283

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο - -5.464

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 59.513 63.105  
 
Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ είλαη: 

 
31.12.2013 31.12.2012 (Αλακνξθσκέλε)

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 8.421 7.549

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο -5.464

Kαζαξφο ηφθνο  πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ 2.387 2.636

πλνιηθά έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 10.808 4.721  
 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ 
είλαη: 

 

31.12.2013 31.12.2012 (Αλακνξθσκέλε)

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο 

0 1.199

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

παξαδνρέο 5.210 -14.372

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε εκπεηξηθέο παξαδνρέο -2199 -403

πλνιηθά έζνδα /(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα 3.011 -13.576  
 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 
 

31.12.2013 31.12.2012

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 3,60% 3,35%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,00% 2,00%

Πιεζσξηζκφο 2,00% 2,00%

Eθηηκψκελν πξνζδφθηκν δσήο 14,43 14,43  
 
 

6.14     Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 
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31.12.2013 31.12.2012

Πξνκεζεπηέο 467.848 838.492

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξψζεηο θαηά 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 33.781

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 50.531 95.970

Πηζησηέο  Γηάθνξνη 117.116 193.274

Γνπιεπκέλα έμνδα 4.637 26.110

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο θαη ηέιε 229.949 187.186

Αζθαιηζηηθνί  νξγαληζκνί 48.679 38.611

ύλνιν 952.542 1.379.643  
 

Οη φξνη πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνκεζεπηή 

απφ 45 έσο θαη 120 εκέξεο. Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ νη κέξεο εμφθιεζεο θπκαίλνληαη 

απφ 30 κέρξη θαη 120 εκέξεο. Οη κέζεο ζηαζκηθέο κέξεο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ είλαη 42 ελψ 

νη αληίζηνηρεο γηα πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ είλαη 60.  

 
6.15     Θύθινο εξγαζηώλ                                                                                                                                    

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία ΣΑΘΧΓ 03 γηα ην δηάζηεκα 1/1/2013 έσο 31/12/2013 

είλαη ε θάησζη :  

 
ΠΑΙΗΟ ΘΧΓΗΘΟ ΛΔΟ ΘΧΓΗΘΟ 31.12.2013 31.12.2012

Θσδ.   51.52 Θσδ.   46.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ  191.054 222.745

Θσδ.   28.11 Θσδ.   25.11 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ 

κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ                     9.675.097 9.348.681

ύλνιν                                                                                         9.866.151 9.571.426  
 

 
 

 
 

6.16     Θόζηνο πσιεζέλησλ 
 

31.12.2013 31.12.2012

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 7.658.049 7.660.358

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 706.428 928.458

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 230.049 79.586

Παξνρέο Σξίησλ 98.337 112.573

Γηάθνξα έμνδα 41.745 31.273

Απνζβέζεηο παγίσλ 572.269 573.958

ύλνιν 9.306.878 9.386.205  

 
6.17      Ινηπά έζνδα 

 
31.12.2013 31.12.2012

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ 216.181 144.583

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 1.214 3.792
Απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ 102.036 109.780
Ινηπά έθηαθηα έζνδα 1.593 23.057

Δζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 11.389 1.095

ύλνιν 332.413 282.307  

 
6.18     Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
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31.12.2013 31.12.2012

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 228.464 220.556

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 103.722 136.237

Παξνρέο Σξίησλ 42.614 50.764

Φφξνη - Σέιε 48.810 45.865

Γηάθνξα έμνδα 68.057 72.079

Απνζβέζεηο παγίσλ 10.473 12.405

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 8.421,00 0,00

ύλνιν 510.560 537.905  

 
6.19     Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 
31.12.2013 31.12.2012

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 236.933 143.871

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 160.544 214.007

Παξνρέο Σξίησλ 46.417 72.972

Γηάθνξα έμνδα 331.318 249.647

Απνζβέζεηο παγίσλ 314 413
ύλνιν 775.526 680.909  

 
6.20      Ινηπά έμνδα 

 
31.12.2013 31.12.2012

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0 921

Ινηπά έθηαθηα 58.326 2.340

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ/επηζθαιείο απαηη. 500.000 548.084
ύλνιν 558.326 551.344  

 

6.21      Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 
 

31.12.2013 31.12.2012

Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα 40.243 63.929

Υξεσζηηθνί ηφθνη & δηάθνξα ηξαπεδηθά έμνδα -558.154 -669.035
ύλνιν -517.912 -605.334  

 
 
6.22      Φόξνη 

 

 

 

31.12.2013 31.12.2012

Σξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο:

- αλαπξνζαξκνγέο πνπ αθνξνχλ θφξνπο εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, έθηαθηε εηζθνξά Λ. 3845/2010
14.250

Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο 44.759 -14.875

Πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ

44.759 -625

πλνιηθή πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 44.759 -625  
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O θφξνο ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξφεθππηε εάλ ρξεζηκνπνηνχζακε 
ηνλ Κέζν ηαζκηθφ Φνξνινγηθφ πληειεζηή, σο εμήο: 

 
 

31.12.2013 31.12.2012

(Εεκηέο) πξν θόξσλ εηζνδήκαηνο -1.470.638 -1.907.963

Φφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνη κε ηνλ  ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26% έλαληη 20% ην 2012
382.366 381.593

Πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο 14.250

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ

γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
-176.654 -121.489

Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ ρξήζεσο γηα ηηο νπνίεο δελ 

αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε

-100.787 -274.979

Δπίδξαζε απφ κεηαβνιέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ -60.165                                         -  

Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 44.759 -625  

 

 

Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. Γηα ηηο  αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

2008-2010, ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζά  

147.000 €. 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 θαη 2012 , ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγήζεθε απφ ηελ ειεγθηηθή Δηαηξεία ΟΙ  

ΑΔΟΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 ηνπ Λ 2238. Απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςαλ 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απηψλ πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο 

απεηθνλίζζεθαλ. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ GRANT THORNTON A.E  Α.Δ. Κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο  εηαηξίαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
6.23     Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εηαηξία θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε έρεη σο εμήο : 

 

Άηνκα 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 35 42  

 
6.24     Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ 

πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
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Ζ Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη θαιήο εθηειέζεσο, ηεο 

εηαηξίαο ηελ 31.12.2013, αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ  458ρηι. 

7.       Γηεηαηξηθέο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο 

 

7.1     Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο-Τπεξεζίεο 

 
Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Πσιήζεηο  αγαζώλ

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 812 12.500

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 10.313 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 1.150.316 512.691

ύλνια 1.161.441 525.192

Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Πσιήζεηο  Τπεξεζηώλ

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 7.221 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 3.250 2.824

ύλνια 10.471 2.824  
 

 
7.2    Γηεηαηξηθέο Αγνξέο θαη Έμνδα 

 
Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Αγνξέο  Αγαζώλ

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 26.874 31.217

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 0 0

ύλνια 26.874 31.217

Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Αγνξέο  Τπεξεζηώλ

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 10.792 352

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 5.480 15.080

ύλνια 16.273 15.432

Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Αγνξέο  Παγίσλ

Κεηξηθή 20.796 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 0 0

ύλνια 20.796 0  
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7.3     Γηεηαηξηθέο Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

 
Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 3.921 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ) 10.313

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 478.445 326.433

ύλνια 492.679 326.433  
 

 

 

 

 

 

 

8.     Ακνηβέο Κειώλ Γ. θαη Γηεπζπληηθνύ Πξνζσπηθνύ 

 

Οη ακνηβέο Κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθνχ Πξνζσπηθνχ αλήιζαλ ζηε ρξήζε 2013 γηα 

ηελ εηαηξία ζην πνζφ ησλ 297.478 €    

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Ακνηβέο κειψλ Γ.. 36.000 30.000

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 261.478 287.059

297.478 317.059  

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2013, πξνηείλεηαη πξνο έγθξηζε απφ ηε Γ ε κε δηαλνκή ακνηβψλ Γηεπζπληηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 
 

 
 

9.    Ακνηβέο Οξθσηώλ Διεγθηώλ 
 

χκθσλα κε ην Λ.2190 αξζξ.43α παξ.1 πεξηπη. θ παξαηίζεηαη ε ακνηβή πνπ ρξεψζεθε απφ γξαθείν γηα 

ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηεο εηαηξίαο θαη ε νπνία αλήιζε ζην πνζφ ησλ 29.920 

€ . 

                         

Δηαηξία / 

Γαπάλε

Ακνηβέο ειέγρνπ 

εηήζησλ 

ινγαξηαζκώλ

Ακνηβέο γηα ινηπέο 

κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο

ύλνιν 

ακνηβώλ

ΠΑΛΔΙΘΟ 20.000 14.000 34.000

ύλνιν 20.000 14.000 34.000  

 

 

 
Πνζά  ζε  επξώ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Τπνρξεώζεηο πξνο  ζπλδεδεκέλα κέξε

Κεηξηθή(ΗΓΚΑ) 29.622 2.421

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΗΓΚΑ)

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε (νκίινπ ΒΗΟΥΑΙΘΟ) 10.141 9.576

ύλνια 39.763 11.996
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10.Δπεμεγήζεηο γηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 

Aπφ 1/1/2013 ε εηαηξεία πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», φπσο απηφ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηέηαξην ηξίκελν 2012. ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ 

ηξνπνπνηήζεσλ, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο ζηα θνλδχιηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ Οηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο: 

 

 

 

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο: 

Τπνρξεώζεηο 
παξνρώλ πξνζσπηθνύ 
ιόγσ εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε 

Ίδηα θεθάιαηα 

Τπόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 
1/1/2012 

-72.387 -23.523           5.831.477  

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 19                         21.763  -4.353                   17.410  

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 1/1/2012 -50.624 -27.876 5.848.887 

Τπόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 
31/12/2012 

-68.306 -20.503 3.971.564 

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 19 5.201 -1.040                     4.161  

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 
31/12/2012 

-63.105 -21.543 3.975.725 

  0,00 0,00 0,00 

        

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ 

1/1-31/12/2012 
 

 

Εεκηέο πεξηόδνπ 1/1-31/12/2012 κεηά 
θόξσλ -1.904.949 

    

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 19 -2.986     

Πξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο                              597      

Αλακνξθσκέλεο δεκηέο πεξηόδνπ 1/1-
31/12/2012 κεηά θόξσλ, κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 19 

-1.907.338     

  0,00     

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε πλνιηθώλ 
Δζόδσλ 

1/1-31/12/2012     

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά 
θόξσλ, όπσο είραλ δεκνζηεπζεί ηελ 
31/12/2012 

45.037     

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 19 -13.576     

Πξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο                           2.715      

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 1/1-
31/12/2012 κεηά θόξσλ, κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 19 

34.176     
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11.     Γεγνλόηα κεηά ηνλ Ηζνινγηζκό  

 
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ 

Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα ΓΠΥΑ. 

 

Αζήλα  21 Καξηίνπ 2014 

     
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ                    ΣΟ ΚΔΙΟ  ΣΟΤ Γ.               Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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