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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

 
 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο  
“ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ” 

 
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ 
ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 
θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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 Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα 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. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη 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 δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε 
θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν 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. Ξηζηεχνπκε 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, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Αλαθνξά επί  άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 
 

Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 
 

Θσλζηαληίλνο Βελέηεο 
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 12891 

 

 



 4 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ         

  Πεκ. 31/12/2011 
 

31/12/2010 

Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία         

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6.1. 179.039   215.278 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2. 1.524   4.846 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 6.3. 341.020   553.700 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.4. 577.060   536.711 

  
 

1.098.643   1.310.535 

Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 

      

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.5. 1.917.255   1.895.146 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 

6.6. 
897.555 

  
1.044.024 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.7. 4.146.621   5.763.211 

  
 

6.961.431   8.702.381 

  
 

      

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 
 

8.060.074   10.012.917 

  
 

      

  
 

      

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 
 

      

  
 

      

Ίδηα Θεθάιαηα 
 

      

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.8. 5.400.000   6.000.000 

Απνζεκαηηθά  6.9. 1.935.135   2.684.178 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

-84.287   208.550 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 

7.250.848   8.892.727 

  
 

      

πνρξεώζεηο 
 

      

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο 
 

      

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

6.10. 
109.425 

  
113.781 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.11. 40.401   22.808 

Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ   149.826    136.589 

          

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο         

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.12. 659.400   965.230 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.13. 0   18.371 

Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ   659.400   983.600 

          

Πύλνιν πνρξεώζεσλ   809.226   1.120.189 

          

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ   8.060.074   10.012.917 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

 
 

  Πεκ. 
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

          

Ξσιήζεηο 6.14. 475.012   600.944 

Θφζηνο πσιεζέλησλ 6.15. -357.974   -428.335 

Κηθηό Θέξδνο 
 

117.038   172.609 

Ινηπά έζνδα 6.16. 19.207   10.156 

Έμνδα δηνίθεζεο 6.17. -536.961   -642.502 

Ινηπά έμνδα 6.18. 0   -8.147 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ  

-400.716   -467.884 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.19. 167.298   197.918 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.20. -575.988   -278.031 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ 
 

-809.406   -547.997 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.21. -65.149   135.563 

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) πεξηόδνπ -874.555   -412.434 

          

Θέξδε/(Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Eπξψ)    6.22 -0,4632   -0,2062 

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε Δπξψ)   -   - 
 
 
 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ         

    
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

          

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) πεξηόδνπ -874.555   -412.434 

Θέξδε/(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

  
-214.880   -257.030 

Ξξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηνπο ηξέρνληεο 
ζπληειεζηέο   4.579   11.577 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 42.976   51.406 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ   -167.325   -194.047 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ -1.041.880   -606.481 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

 

  
Κεηνρηθό  
θεθάιαην 

 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα  
εηο λέν 

Πύλνιν 

Κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ 1/1 - 31/12/2010 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 6.000.000 3.033.737 465.472 9.499.209 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 01/01 - 
31/12/2010 

0 -194.047 -412.434 -606.481 

Αλαγλψξηζε απνζεκαηηθψλ 0 -155.512 155.512 0 

Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν Θέξδνο/(Εεκηά) 
πεξηόδνπ 

0 -349.559 -256.922 -606.481 

πόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 6.000.000 2.684.178 208.550 8.892.727 

Κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ 1/1 - 31/12/2011 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 6.000.000 2.684.178 208.550 8.892.727 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 01/01 - 
31/12/2011 

0 -167.325 -874.555 -1.041.880 

Αλαγλψξηζε απνζεκαηηθψλ 0 -581.718 581.718 0 

Κείσζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -600.000 0 0 -600.000 

Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν Θέξδνο/(Εεκηά) 
πεξηόδνπ 

-600.000 -749.043 -292.837 -1.041.880 

πόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 5.400.000 1.935.135 -84.287 7.250.848 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ   

 

  
1/1 -  

31/12/11 
  

1/1 -  
31/12/10 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο  487.996   2.976.400 

Ξιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο  -1.658.847   -2.873.359 

Ξιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ 0   25.331 

Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) 

-1.170.851   128.371 

        

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Ξιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ 
παγίσλ 

0   -19.471 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 110.205   113.222 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  44.055   71.991 

Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  (β) 

154.260   165.742 

        

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -600.000   0 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0   0 

Πύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

-600.000   0 

Θαζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ  (α)+(β)+(γ) 

-1.616.591   294.113 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ 

5.763.211   5.469.098 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 4.146.621   5.763.211 
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 
1. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ζ Δηαηξεία «ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» (ζην εμήο σο «ε Δηαηξεία») 
παξνπζηάδεη ηηο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ, γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2011 – 31/12/2011. 
 
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1990 (ΦΔΘ 36/28.01.1991), έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 5/62/4-
12-1990 έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΟ.Κ.Α.Δ.) 23571/06/Β/91/13 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
3606/2007.    
 
Νη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο,  www.karamanofaxe.gr  

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

 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚ/XΖΠ 

ΚΗΣΑΖΙ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ 36,66% 

ΑΙΗΘΖ ΠΕ. ΑΛ. ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ 17,42% 

ΚΑΟΗΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ 32,16% 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΩΘΑΠ 0,75% 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ 1,50% 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ 11,50% 

ΠΛΝΙΝ 100% 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο 
δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. 
   
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 1/1 – 31/12/11 θαη 1/1 – 31/12/10, απαζρφιεζε θαηά 
κέζα φξν δψδεθα (12) θαη δέθα πέληε (15) άηνκα. 
 
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε επξψ (€). Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη κε ζηξνγγπινπνίεζε, εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη θάπνπ 
δηαθνξεηηθά.  

 
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 19/471/16.5.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3606/2007, ε εηαηξεία 
δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
  
Α) Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

 Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ 

 Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

 Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.  

 Ρνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. 

Β) Ξαξεπφκελεο 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. 

 Ξαξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηελ νπνία 
κεζνιαβεί ε ΔΞΔ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. 

 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karamanofaxe.gr/
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2. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
Νη ζπλεκκέλεο 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 Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθεμήο «ΓΞΣΑ») θαη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (εθεμήο «ΓΙΞ»),  φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 1606/ 2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002) θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, 
φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο θάζε ΓΙΞ/ΓΞΣΑ νξίδεηαη απφ 
ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Νη 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.  

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

Ζ  θαηάξηηζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΞΣΑ  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.  

Νη  παξνχζεο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  απνηππψλνπλ  ηε  δίθαηε  εηθφλα  ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  ηεο  επηρείξεζεο  θαηά  ηελ 
εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο. 
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3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε ππφ αλαθνξά, 
εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά: 

3.1 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 
(α) Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε 
εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, ην νπνίν είλαη 
θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 
 
(β) Ξαξνπζίαζε 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 ΓΞΣΑ. 
Θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 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. 
 
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ 
νπνία πξνθχπηνπλ. 

3.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο ηνπο, κεησκέλεο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απαμηψζεηο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ παγίσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ 
απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Κεηαγελέζηεξεο 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. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο 
εμήο:  

Θηίξηα 20 έηε 
Κεηαθνξηθά κέζα 7 έηε 
Έπηπια, ζθεχε, κεραλέο γξαθείνπ 5 έηε 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 3 έηε 
Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ  5 έηε 
Ινηπά Ξάγηα 5 έηε 

 
Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη 
άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο 
θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  
 
3.3 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο άδεηεο ινγηζκηθνχ (software). Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 
ε νπνία ππνινγίδεηαη έσο 5 ρξφληα. 
 
3.4 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 
Ρα 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.  Ρα 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 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
Σξεκαηννηθνλνκηθφ 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.  
Ρα 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 Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά 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 
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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). 

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ 
κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα. 

 
Ξεξηνπζηαθά 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.  
 
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα 
θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηα θνλδχιηα  «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε  εύινγε αμία 
κέζσ  απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα». 
Ρα 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. 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη 
θπξίσο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΣΑΑ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ εχινγε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. κεηνρέο, νκφινγα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 
δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο 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 Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 
 
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:  

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

 Ξξνπιεξσζέληα  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,  
 Νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ.  
 
Ρα 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. Ρα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα.  
 
Ρα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα θαη κε, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο 
Θέζεο, ζηα θνλδχιηα «Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο». 
  
Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 
Ξεξηιακβάλεη 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.  
 
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ 
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 
 
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Θέξδνο ή δεκία επί δηαζέζηκνπ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, εθηφο απφ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο θαη 
ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο, έσο φηνπ παχζεη ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, 
ην ζσξεπηηθφ θέξδνο ή ε ζσξεπηηθή δεκία πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζα αλαθαηαηαρζεί απφ ηα ίδηα 
θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγή απφ αλαθαηάηαμε. Νη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Δηδηθά, ε απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Νη 
εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο 
αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη λα 
απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε. 
 
Πην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. 
 
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο 
Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζην θνλδχιη «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε» θαη αθνξνχλ κεηνρέο πνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Ξεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα: 

 Ξαξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε 
 Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο πηζαλά δπζκελείο. 
 Κηα 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. 

 
Θαηά 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. 
 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 
ζην θνλδχιη «Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο». 
 

3.1 Κεηνρηθό θεθάιαην 
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε 
ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  
 
3.2 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  - αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
Ν 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.   
Ν ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ρα 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.  
 
Ν 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). 
 
Νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 
απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο. 
 
3.3  Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο:  
Νη 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 

 
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ 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: 
Νη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη,  φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα: 

 Λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο 
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Νη 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.  Πηελ πεξίπησζε κηαο 
πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εθνχζηα απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ 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 Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηφηε 
απηέο πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  
 
Πηελ 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 
Νη 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. 
 
Νη 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 Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε απηέο ηηο θξαηηθά 
θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο. 

Νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ αλαινγηζηή θαη 
ινγηζηηθνπνηείηαη κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. 

 
3.4  Ξξνβιέςεηο 
Νη 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 

 
Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε 
ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Ξξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. 
 
Νη 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. Ρν 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. 
 
3.5  Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 
Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο ή θφξνο ζπλαιιαγψλ επί 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη  ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 
νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ρν έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθ κέξνπο ηξίησλ ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ δίδνπλ ηφθνπο ή 
κεξίζκαηα, φηαλ: 
(α) πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχκβαζε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη, 
(β) ην πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
 

Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
  
3.6  Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δηαηεξεί ηνλ έιεγρν θαηέρνληαο άκεζα ή έκκεζα πάλσ απφ ην 50% ηνπ 
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ή αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο σο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ηα 
κέιε ηεο δηνηθήζεσο ηεο εηαηξείαο, 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 εηαηξείαο 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. 
 
3.7  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
3.8  Πεκαληηθέο 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.  
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Νη 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. 
 
Νη 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: 
 

 Φόξνη εηζνδήκαηνο 
Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ 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. Πηελ 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. Θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο ησλ ζπλλεκέλσλ 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. Ρν 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. Ρν 
πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
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4. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Πηελ παξάγξαθν 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Πηελ 
παξάγξαθν 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ  
πηνζεηεζεί, απφ ηελ Δ.Δ.     
 

4.1. Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα  
 
 ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ» (Θαλνληζκόο ΔΔ 633/2010) 

Ζ Ρξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ 
εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  Ζ 
δηεξκελεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 
 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 32. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε - Ραμηλόκεζε Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο 

(Θαλνληζκόο ΔΔ 1293/2009). 
Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Νη ηξνπνπνηήζεηο 
δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 
 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 (Θαλνληζκόο ΔΔ 149/2011) 

Θαηά ην 2010 ε IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2011 –κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 11 Ξξφηππα (ΓΞΣΑ 1, 
ΓΞΣΑ 7, ΓΞΣΑ 3, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 34, ΓΙΞ 32, ΓΙΞ 39, ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 27, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31) θαη κία Γηεξκελεία (ΔΓΓΞΣΑ 13)  – πνπ απνηειεί 
κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ IASB ζηνρεχεη ζην λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 01/01/2011, ελψ 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.  
Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα εμήο πξφηππα:  

 
- ΓΞΣΑ 3 «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο 
επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο 
ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή 
εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. 
  
- ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  
Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
  
- ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  
 
- ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  
 
- ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη 
ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο 
ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  

 
 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από ηε Ππγθξηηηθή Ξιεξνθόξεζε 

γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά (Θαλνληζκόο ΔΔ 
574/2010) 

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ δηεξκελεία 
δελ είρε επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 
 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»  (Θαλνληζκόο ΔΔ 632/2010) 

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 
ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα 
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη 
απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 
αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμόθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ Ρίηισλ (Θαλνληζκόο ΔΔ 662/2010) 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην 
ζχλνιν ή κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο «ρξεσζηηθψλ – 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 
Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
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4.2. Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ 
είηε δελ έρνπλ    πηνζεηεζεί,   από ηελ Δ.Δ..     

Δπηπιένλ, ε ΓΠΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά 
γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ.             
 

 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 
Ρν ΓΠΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην 
νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 
1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 
2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 
3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 
Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο 
θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  
α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη 
β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 
Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην 
πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα 
απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηεο. 
Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 
 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  Θαηάξγεζε ηεο παύζεο αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 
Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ 
πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ 
ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 
 ΓΙΞ 12-(Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί κηα επηρείξεζε λα επηκεηξά ηε αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην 
εάλ ε επηρείξεζε αλακέλεη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ηελ πψιεζε ηνπ. Πηηο 
πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη φηαλ έλα πάγην απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο πνιιέο θνξέο ε εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο 
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη δχζθνιε θαη ππνθεηκεληθή. Πχκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο 
αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ 
ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί 
εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  πεξπιεζσξηζηηθέο Νηθνλνκίεο. 
Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα 
ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα 
έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Ρξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε 
πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο 
πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε 
απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο 
κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε 
εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»  
Ρν παξφλ πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηε ΚΔΓ 12  «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο 
κνλάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Κε ην λέν πξφηππν αιιάδεη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην αλ 
ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πιαίζην ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Ρν 
πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Δπίζεο ν 
Όκηινο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη σο ζπγαηξηθέο αιιά θαη γηα ηηο 
κε ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη κεηνρηθή ζρέζε. Ρν πξφηππν αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηηο δνκέο ζπκβαηηθψλ 
νκίισλ θαη νη επηπηψζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
 
 



 17 

 ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Γξαζηεξηόηεηεο» 
Ρν λέν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο». Κε βάζε ηηο λέεο αξρέο νη ζπκθσλίεο απηέο αληηκεησπίδνληαη 
πεξηζζφηεξν κε βάζε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία, παξά, κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή 
πνπ ηηο πεξηβάιεη. Κε ην λέν πξφηππν  θαηαξγείηαη  ε αλαινγηθή ελνπνίεζε γηα θνηλνπξαμίεο θαη θαηαξγείηαη θαη ε νξνινγία ηνπ ΓΙΞ 31 γηα 
«απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο» ή «απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Νη πεξηζζφηεξεο θνηλνπξαμίεο ζα αθνξνχλ ζε  
"απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο".   
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Ρν πξφηππν ζπλδπάδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη κε ελνπνηνχκελεο 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθνχ πξφηππνπ γλσζηνπνίεζεο. Δπίζεο παξέρεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη ζα βνεζήζεη ηνπο 
επελδπηέο λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλαθέξνπζα νληφηεηα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δνκψλ θαη θηλδχλσλ 
ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 
Κε ην λέν πξφηππν θαζηεξψλεηαη έλα εληαίν πιαίζην γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ γίλνληαη ζηελ εχινγε αμία, φηαλ ε 
κέηξεζε απηή απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ άιια ΓΞΣΑ θαζψο εηζάγεηαη έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο θαζψο θαη έλα πιαίζην κε 
βάζε ην νπνίν εμεηάδεηαη ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κε ζθνπφ λα κεησζνχλ ηπρφλ αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ ΓΞΣΑ. Ρν λέν πξφηππν 
πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ είλαη απνδεθηνί θαη απηνί ζα εθαξκφδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ θαη 
έπεηηα. Κε ην λέν πξφηππν δελ εηζάγνληαη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηα ππνρξέσζε ζε 
εχινγε αμία, δελ αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίαο θαη δελ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν 
παξνπζίαζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο εχινγεο αμίεο. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 
Ρν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο επαθφινπζεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ ΓΞΣΑ 10. Ρν  ΓΙΞ 27 ζα 
αληηκεησπίδεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 
Ν ζθνπφο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11. Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηνπο κεραληζκνχο ινγηζηηθήο 
παξαθνινχζεζεο ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ  εμαιείθεηαη ε επηινγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, κε ηελ κέζνδν  
«corridor». Δπίζεο  κεηαβνιέο απφ επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη επηπιένλ 
γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηνπο 
θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο νη θνξείο είλαη εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζρέδηα. 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ λα ζπγθεληξψλνπλ 
ζηνηρεία εληφο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο 
θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα US GAAP.  
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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5. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ  
5.1. Σξήζε 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.  

 
Πηελ ππ΄αξηζκ. 6.23. ζεκείσζε παξαηίζεηαη αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία 
θαζψο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

 
5.2. Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία είλαη θπξίσο νη εμήο:  
 Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο  
 Θίλδπλνο Αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο, επηηνθίσλ θαη ινηπψλ ηηκψλ αγνξάο)  
 Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο 

  
5.3. Ξηζησηηθόο 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. 
 Ν 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 (Ρ+3) απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ, ζε 
πινπνίεζε ζρεηηθψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηαηάμεσλ (βιέπε ζρεηηθά ηελ επφκελε παξάγξαθν «Ξηζησηηθφο θίλδπλνο γηα Ρ + 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 ηνπ πνιηηηθήο. 

 
Ν 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. 

 
5.4. Γεζκεύζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε πίζησζε 

Ρεξνχληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ. 
Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ην κέιε ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (margin account), ξπζκίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ην λφκν 2843/2000. 
Ρν 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. 
Ρν 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. 
Νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Σ.Α. παξνρή πηζηψζεσλ» νξίδνληαη ζηνλ λφκν, αιιά θαη ζηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Ξξάμεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν εθ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

 
5.5. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο γηα Ρ + 4 

Πχκθσλα κε ηνλ Λ. 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 Θεθαιαηαγνξάο πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Ρ + 3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην 
κέινο ηνπ Σ.Α πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ηελ εκέξα Ρ +  4 πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο θαη έηζη δελ εθηίζεηαη ζε 
ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 
5.6. Θαηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ώξηκσλ πηζησηηθώλ  ππνινίπσλ 

Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ειεχζεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ησλ πειαηψλ επέβαιε ζηα κέιε ηνπ Σ.Α, ζχκθσλα 
κε ηελ απφθαζε 2/306/22.06.2004 φπσο ηζρχεη, λα ηεξνχλ ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο ζε μερσξηζηνχο  ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

 
Πηελ ππ΄αξηζκ. 6.24. ζεκείσζε παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 
έλαληη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  
 

5.7. Θίλδπλνο 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.  

 
Ν 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.  
 

5.8. Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλνληαη ζε Δπξψ, ελψ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. 
Ππλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο. 
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5.9. Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εηαηξία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ 
είλαη επνπζηψδεο.  
 

5.10. Θίλδπλνο ινηπώλ αγνξαίσλ ηηκώλ    
Ν 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, νκφινγα θ.α.).  

  
Πηελ ππ΄αξηζκ. 6.26 ζεκείσζε παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ηηκψλ ησλ 
ρξενγξάθσλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία. 
 

5.11. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  
Ν 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 ιφγν 
θίλδπλν θαζψο ε εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ην ειάρηζην επίπεδν επαλεπέλδπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε θάπνην 
πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη φξηα ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε. 
Πηελ ππ. αξηζκ. 6.25. ζεκείσζε παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ. 
 

5.12. Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη κε επζχλε θαηά πεξίπησζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ή ηνπ Ινγηζηεξίνπ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο 
γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ ήηνη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο 
αγνξάο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηελ Δηαηξεία, θηλδχλνπο. 
 
Ζ δηαδηθαζία πνπ θαηά θαλφλα αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο. 
 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηε κείσζε/αληηζηάζκηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 
 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ησλ ελεξγεηψλ κείσζεο/αληηζηάζκηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη 
 Ππζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ. 
 
Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ ιακβάλεη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο. Ζ πνζνηηθή αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη ζε ρξνληθή βάζε θαη απφ 
ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, αλάινγα κε ηνλ είδνο ηνπ θηλδχλνπ. 
 
Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ κείσζεο/αληηζηάζκηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε 
ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε φπνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ ηα ζηειέρε απηά αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ 
απηψλ. 
 
Ππζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 
ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ, ε νπνία γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε, απφ ηνλ Δζσηεξηθφ 
Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο ζπληάζζεη θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

 
5.13. Αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ   

Πηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ε Δηαηξεία κε επζχλε ηνπ Ινγηζηεξίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία είηε κε ην Ρακείν είηε κε 
αλεμάξηεηε Δηαηξεία ζπκβνχισλ δηελεξγεί ηα εμήο  

 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 Θεθαιαηαγνξάο 

 παξαθνινπζεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο  
 πξνβαίλεη ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε  επηζθαιείο απαηηήζεηο  
 εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ 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 ηζνινγηζκνχ 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. ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θηι.) 
 πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα ηνπο 
 εηδηθψο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, πξνζδηνξίδεη θαη εθαξκφδεη ηε κέζνδν θαηαλνκήο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη θαζνξίδεη ηα πηζησηηθά φξηα γηα ηα αλνίγκαηα πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν 
 εηδηθψο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη σο πξνο ηα αλνίγκαηα πνπ 

ππφθεηληαη ζε θίλδπλν δπζκελνχο ζπζρέηηζεο θαη εθηηκά ηνλ ζπληειεζηή «άιθα» γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, 
ζχκθσλα κε ην λφκν 

 αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο  
 εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Αλνίγκαηνο 
 ειέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ   
 εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνλ θίλδπλν δηαθαλνληζκνχ   
 εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ)   
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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 
Θεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10 % ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007.  
 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Λ.2843/2000 θαη απνθάζεηο ππ. αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.01.2006 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 
φπσο ηζρχνπλ, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Ρ+3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο 
ηνπ Σ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Ρ+4. 
 
5.14. Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο   
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
Δηαηξίαο.  
 
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ. 

 
5.15. Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ αγνξάο  
Νη 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 Θεθαιαηαγνξάο.  
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ 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. ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΛΓΙΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  
 

6.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο ησλ 
παγίσλ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ηνπο.  
 
Δπί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 
 
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Ξνζά ζε € 
Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

Θηίξηα - 
Δγθαηαζηά-

ζεηο 
θηηξίσλ 

Κεηαθν- 
ξηθά κέζα 

Έπηπια &  
Ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Πύλνιν 

Α. Αμίεο Θηήζεο           
            

πόινηπα 01.01.2010 73.310 359.722 35.743 458.866 927.640 

Ξξνζζήθεο 0 0 0 17.189 17.189 

Κεηψζεηο 0 0 0 0 0 

πόινηπα 31.12.2010 73.310 359.722 35.743 476.055 944.829 

Ξξνζζήθεο 0 0 0 0 0 

Κεηψζεηο 0 0 0 0 0 

πόινηπα 31.12.2011 73.310 359.722 35.743 476.055 944.829 

            

Β. Απνζβέζεηο           
            

πόινηπα 01.01.2010 0 234.346 20.659 434.275 689.280 

Απνζβέζεηο 0 17.986 5.361 16.924 40.272 

Κεηψζεηο 0 0 0 0 0 

πόινηπα 31.12.2010 0 252.332 26.020 451.199 729.551 

Απνζβέζεηο 0 17.986 5.361 12.892 36.239 

Κεηψζεηο 0 0 0 0 0 

πόινηπα 31.12.2011 0 270.318 31.381 464.091 765.791 

            

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2010 73.310 107.389 9.723 24.856 215.278 

            

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 73.310 89.403 4.361 11.964 179.039 

  

 
6.2. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ρα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα (software) θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Ξνζά ζε € 
Ινγηζκηθά 
πξνγ/ηα 

Α. Αμίεο Θηήζεο   
    

πόινηπα 31.12.2010 422.831 

Ξξνζζήθεο  0 

Κεηψζεηο 0 

πόινηπα 31.12.2011 422.831 

    
    

Β. Απνζβέζεηο   
    

πόινηπα 01.01.2010 411.424 

Απνζβέζεηο  6.561 

Κεηψζεηο 0 

πόινηπα 31.12.2011 417.985 

Απνζβέζεηο  3.322 

Κεηψζεηο 0 

πόινηπα 31.12.2011 421.307 

    

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2010 4.846 

    

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 1.524 
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6.3. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Κεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζην Σ.Α. 341.020 553.700 

Πύλνιν 341.020 553.700 

 
 
6.4. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Ππκκεηνρή ζην επηθνπξηθφ θεθάιαην 162.042 176.620 

Ππκκεηνρή ζην ζπλεγγπεηηθφ θεθάιαην 413.249 358.322 

Ινηπέο εγγπήζεηο 1.769 1.769 

Πύλνιν 577.060 536.711 

 
Ζ ζπκκεηνρή ζην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην αθνξά θαηαβνιέο γηα ηελ θάιπςε θηλδχλνπ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2471/1997 
θαη Λ. 3371/2005.  
Ζ ζπκκεηνρή ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην αθνξά πνζφ εγγπήζεσλ ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2533/1997.  
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 

6.5. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
31/12/11 31/12/10 

Ξειάηεο Δζσηεξηθνχ (ρξεσζηηθά ππφινηπα) 1.221.785 1.055.317 

πεξεζία Δθθαζάξηζεο ηίηισλ 143.861 23.863 

Ξξνβιέςεηο θάιπςεο θηλδχλνπ κε είζπξαμεο 
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

(59.000) (59.000) 

Απαηηήζεηο απφ ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ 
πειαηψλ ζε Repo 

476.195 746.911 

Πύλνιν 1.782.841 1.767.091 

 
    

Ινηπέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/11 31/12/09 

Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο 0 23.121 

Διιεληθφ Γεκφζην (Ξαξαθξ/λνη θφξνη) 101.203 73.890 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 7.842 9.765 

Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα 12.319 11.846 

Ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη 13.048 9.433 

Πύλνιν 134.413 128.055 

      

Γεληθό Πύλνιν 1.917.255 1.895.146 

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 
6.6. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ    
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Κεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζην Σ.Α. 687.706 780.291 

Νκφινγα 209.849 263.733 

Πύλνιν 897.555 1.044.024 

 
 
6.7. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα     
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Ρακείν 195.408 123.895 

Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 3.642.380 5.593.201 

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 263.249 0 

Θαηαζέζεηο φςεσο πειαηψλ 45.584 46.115 

Πύλνιν 4.146.621 5.763.211 
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6.8. Κεηνρηθό θεθάιαην   
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά.  Ρν Κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ηελ 
31/12/2011 έρεη σο εμήο: 

  
Αξηζκόο  
Κεηνρώλ 

Νλνκαζηηθή  
Αμία 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

πόινηπα ηελ 01/01/2009 2.500.000 3 7.500.000 

Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 500.000 3 1.500.000 

πόινηπα ηελ 31/12/2009 2.000.000 3 6.000.000 

Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0 3 0 

πόινηπα ηελ 31/12/2010 2.000.000 3 6.000.000 

 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 9/6/2011  απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ην 
Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κεηψζεθε θαηά εμαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€ 600.000) κε αθχξσζε δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ κεηνρψλ (200.000) κε 
ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηζφπνζνπ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο. Ζ παξαπάλσ κείσζε εγθξίζεθε κε ηελ Αξηζκ. Ξξση. Θ2-5574/4-7-2011 απφθαζε 
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. 
 
6.9. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  31/12/11 31/12/10 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 413.630  413.630  

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη' 
εηδηθφ ηξφπν 267.441  267.441  

Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο 
θνξνινγίαο έζνδα 59.223  59.223  

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά (πεξαμία απφ 
πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΣΑΑ) 1.076.128  1.657.846  

Θέξδε απφ απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, 
θαζαξά απφ θφξνπο 118.713  286.038  

Πύλνιν 1.935.135  2.684.178  

 
Ρν «Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ» ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο (Λ.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 Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ 
κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.  
 
Ρα «Απνζεκαηηθά απφ έζνδα  θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθφ ηξφπν», «Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα» θαη 
«Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά (Θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΣΑΑ)» ζρεκαηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο θνξνινγηθήο 
λνκνζεζίαο. Κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ 
ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά.   
 
Ρα «Θέξδε απφ απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζαξά απφ θφξνπο» αθνξνχλ θέξδε απφ ηελ 
απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.  
 
6.10. πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
Νη ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
  31/12/11 31/12/10 

πνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα     

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 109.425 113.781 

      
Πύλνιν 109.425 113.781 

      

Σξεψζεηο/(Ξηζηψζεηο) ζηα απνηειέζκαηα -4.356 -11.475 

 
 
6.11. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεψζεηο έρνπλ σο εμήο: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 25.980 86.452 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 66.382 109.260 

Ππκςεθηζκέλν πηζησηηθό ππόινηπν 40.401 22.808 

 
 
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξαθάησ: 
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Γηαθνξέο 
εμόδσλ 
εγθ/ζεο 

Απνηίκεζε 
ρξεκ/θώλ 

κέζσλ 

Ξαξνρέο 
Ξξνζσπηθνύ 

Ινηπά Πύλνιν 

πόινηπν 01/01/2009 138 0 0 12.970 13.108 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε Απνηειεζκάησλ 0 0 0 12.872 12.872 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 0 0 0 0 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  0 0 0 12.872 12.872 

πόινηπν 01/01/2010 138 0 0 25.842 25.980 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε Απνηειεζκάησλ 0     60.471 60.471 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 0 0   0 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  0 0 0 60.471 60.471 

πόινηπν 31/12/2010 138 0 0 86.314 86.452 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε Απνηειεζκάησλ 0     -60.471 -60.471 

(Σξέσζε) / Ξίζησζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 0 0 0 0 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  0 0 0 -60.471 -60.471 

πόινηπν 31/12/2011 138 0 0 25.842 25.980 

            

            

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο Γηαθνξέο 
θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

Απνηίκεζε 
ρξεκ/θώλ 

κέζσλ 

Ξαξνρέο 
Ξξνζσπηθνύ 

Ινηπά Πύλνιν 

ππνρξεώζεηο 

πόινηπν 01/01/2009 83.031 121.525 4.177 2.925 211.658 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) Απνηειεζκάησλ 14.456 34.829 -3.432 2.255 48.107 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 46.104 0 0 46.104 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  14.456 80.933 -3.432 2.255 94.211 

πόινηπν 01/01/2010 97.487 202.458 745 5.179 305.869 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) Απνηειεζκάησλ -92.487 -28.189 2.754 -15.704 -133.626 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 -62.983 0 0 -62.983 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  -92.487 -91.172 2.754 -15.704 -196.609 

πόινηπν 31/12/2010 5.000 111.286 3.499 -10.525 109.260 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) Απνηειεζκάησλ 0 -1.465 -871 -2.341 -4.677 

Σξέσζε / (Ξίζησζε) ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 0 -38.200 0 0 -38.200 

Πύλνιν κεηαβνιήο ζηε ρξήζε  0 -39.665 -871 -2.341 -42.877 

πόινηπν 31/12/2011 5.000 71.621 2.628 -12.866 66.382 

            

πόινηπν κεηά ην ζπκςεθηζκό 
31/12/2010         22.808 

πόινηπν κεηά ην ζπκςεθηζκό 
31/12/2011         40.401 

 
Ν ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξίαο, 
εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνζδηνξίζηεθαλ βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
6.12. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο    
Νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
31/12/11 31/12/10 

Ξξνκεζεπηέο  7.424 29.424 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  48.455 14.279 

ΦΞΑ 46 60 

Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη - ηέιε 5.409 19.834 

Ινηπνί θφξνη 28.780 0 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 18.019 22.149 

πνρξεψζεηο πξνο ρξεκαηηζηέο θαη ΣΑ 0 0 

πνρξεψζεηο απφ ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ 
πειαηψλ ζε Repo 

476.195 746.911 

Γνπιεπκέλα έμνδα 4.152 2.793 

Πύλνιν 588.479 835.452 
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Ξηζησηηθά πόινηπα Ξειαηώλ     

Δθθαζαξηζκέλα ππφινηπα πειαηψλ 45.584 46.115 

Κε εθθαζαξηζκέλα ππφινηπα πειαηψλ 25.336 83.662 

Πύλνιν 70.920 129.777 

   Γεληθό Πύλνιν 659.400 965.230 

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.   
 
6.13. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
Ρελ 31/12/2011 νξηζηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ πξνθχπηεη δεδνκέλνπ φηη νη εθπεζηέεο θνξνινγηθά δαπάλεο ππεξθαιχπηνπλ ηα 
θνξνινγεηέα θέξδε ηεο εηαηξείαο. 
Ρελ 31/12/2010 ην θνλδχιη € 18.371 αθνξνχζε ην πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ επηβιήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3845/2010.  
 
6.14. Ξσιήζεηο 
Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Ξξνκήζεηεο απφ δηακεζνιάβεζε ζε 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο 389.537 505.914 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο κεηαβηβαζηηθψλ 48.492 55.560 

Ξξνκήζεηεο απφ ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα 35.760 39.469 

Ξξνκήζεηεο απφ αλαδνρέο 1.223 0 

Πύλνιν 475.012 600.944 

 
 

6.15. Θόζηνο πσιεζέλησλ  
Ρν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 237.284 270.514 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 23.881 33.632 

Ξαξνρέο ηξίησλ 25.637 32.570 

Φφξνη - Ρέιε 5.009 1.394 

Γηάθνξα έμνδα 50.286 71.492 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 14.548 16.109 

Απνζβέζεηο άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 1.329 2.624 

Πύλνιν 357.974 428.335 

 
 
6.16. Ινηπά έζνδα 
Ρα ινηπά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1 - 
31/12/2011 

1/1 - 
31/12/2010 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 15.663 4.815 

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο/επηρνξεγήζεηο 0 0 

Απνδεκηψζεηο 0 0 

Ινηπά έζνδα 3.543 5.342 

Πύλνιν 19.207 10.156 

 
  
6.17. Έμνδα δηνίθεζεο    
Ρα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 355.927 405.771 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 35.821 50.449 

Ξαξνρέο ηξίησλ 38.456 48.855 

Φφξνη - Ρέιε 7.514 2.091 

Γηάθνξα έμνδα 75.428 107.237 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 21.822 24.163 

Απνζβέζεηο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 1.994 3.937 

Πύλνιν 536.961 642.502 
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6.18. Ινηπά έμνδα     
Ρα ινηπά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 

Ινηπά έμνδα 0 8.147 

Πύλνιν 0 8.147 

 

 
6.19. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα     
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1 - 
31/12/2011 

1/1 - 
31/12/2010 

Ξηζησηηθνί ηφθνη 110.205 113.222 

Θέξδε πψιεζεο κεηνρψλ 4.748 5.938 

Έζνδα ρξενγξάθσλ 5.000 0 

Κεξίζκαηα 44.055 71.991 

Έζνδα παξαγψγσλ 3.290 3.554 

Δθάπαμ εμφθιεζε θφξσλ 0 3.213 

Πύλνιν 167.298 197.918 

 
 
6.20. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα     
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

1/1 - 
31/12/2011 

1/1 - 
31/12/2010 

Εεκηά απνηίκεζεο κεηνρψλ 569.200 269.173 

Έμνδα ρξενγξάθσλ 1.576 2.110 

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 2.500 3.715 

Ινηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδ. έμνδα 2.712 3.032 

Πύλνιν 575.988 278.031 

 
 
6.21. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
Νη θφξνη πνπ ινγίζζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

  

01/01 - 
31/12/2011 

01/01 - 
31/12/2010 

Ρξέρσλ θφξνο 0 0 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 65.149 -153.933 

Έθηαθηε εηζθνξά Λ. 3845/2010 0 18.371 

Πύλνιν 65.149 -135.563 

 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξήζεο αθνξά ζε: 
  31/12/11 31/12/10 

Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ -871 2.754 

Απνηηκήζεηο ρξεκ/θψλ κέζσλ -1.465 -28.189 
Σξήζε πξφβιεςεο δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ 0 -97.487 

Ξεξαίσζε Λ. 3888/2010 0 40.164 

Πρεκαηηζκφο πξφβιεςεο δηαθνξψλ 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ  0 5.000 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 

Ξξνζαξκνγή ζε ηξέρνληεο ζπληειεζηέο 0 -16.038 

Φνξνινγηθή δεκηά -60.471 -60.471 

Ινηπά -2.341 333 

Πύλνιν αλαβαιιόκελεο      

θνξνινγίαο -65.149 -153.933 
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6.22. Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή 
Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) αλά κεηνρή έρεη σο εμήο: 
 

  
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 

Θέξδε/(Εεκηέο)  κεηά απφ θφξνπο -874.555 -412.434 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 1.887.978 2.000.000 

Βαζηθά Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή (Δπξώ αλά 
κεηνρή) 

-0,4632 -0,2062 

 
 
6.23. Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηείρε ε εηαηξεία ηελ 31/12/2011 θαη 31/12/2010 έρνπλ σο εμήο: 
 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Θνλδύιηα  
Ηζνινγηζκνύ   

31/12/2011 
  

31/12/2010 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο   Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο   575.291   534.942 

    Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
(*) 

  1.795.890 
  

1.776.524 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε 

  Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε 

  341.020 
  

553.700 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

  Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

  897.555 
  

1.044.024 

  Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   4.146.621   5.763.211 

    

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   

7.756.377   9.672.401 

πνρξεώζεηο             

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην 
απνζβεζκέλν θφζηνο 

  Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (*)   602.994   920.393 

            

  
  

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
ππνρξεώζεσλ   

602.994   920.393 

(*) Ρν θνλδχιη ζε ζρέζε κε εκθαληδφκελν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, δηαθέξεη θαηά: 
 απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 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. 

 πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πειάηεο γηα κειινληηθή πψιεζε ππεξεζηψλ 
 πξνπιεξσζέληα έμνδα 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. 

 
6.24. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 
Ν Ξίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν έλαληη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο έρεη σο εμήο:  
 
31/12/2011 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από αμία 
ραξηνθπιαθίνπ 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από 
αζθαιηζηηθά 
ζπκβόιαηα 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη από 

εγγπήζεηο 
ηξαπεδώλ/δεκνζίνπ 

ή άιινπο 
νξγαληζκνύο 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από 
αληίζηνηρε 
ππνρξέσζε 

(*) 

Ινηπά πνζά Πύλνιν 

              

Γάλεηα θαη 
απαηηήζεηο 1.162.785 0 143.861 476.195 588.340 2.371.181 

ΠΛΝΙΝ 1.162.785 0 143.861 476.195 588.340 2.371.181 

 
 
31/12/2010 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από αμία 
ραξηνθπιαθίνπ 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από 
αζθαιηζηηθά 
ζπκβόιαηα 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη από 

εγγπήζεηο 
ηξαπεδώλ/δεκνζίνπ 

ή άιινπο 
νξγαληζκνύο 

Ξνζά πνπ 
θαιύπηνληαη 

από 
αληίζηνηρε 
ππνρξέσζε 

(*) 

Ινηπά πνζά Πύλνιν 

              

Γάλεηα θαη 
απαηηήζεηο 996.317 0 23.863 746.911 544.375 2.311.466 

ΠΛΝΙΝ 996.317 0 23.863 746.911 544.375 2.311.466 
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(*) Ξνζά απαηηήζεσλ έλαληη ηνπνζεηήζεσλ δηαζεζίκσλ πειαηψλ ζε repo. 

Πηα «Ινηπά πνζά» ηεο θαηεγνξίαο ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 31/12/11 θαη 31/12/10, € 588.340 θαη € 544.375 αληίζηνηρα, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ 
νπνηαδήπνηε εμαζθάιηζε, πεξηιακβάλνληαη πνζά 575.291 θαη € 534.942, αληίζηνηρα ηα νπνία αθνξνχλ ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζην Δπηθνπξηθφ θαη 

Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ. Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεθηφηεηα ηνπο.  
 

Νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζεσξνχληαη φηη δελ ελέρνπλ θίλδπλν κε εηζπξαμηκφηεηαο. 

 
6.25. Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο 
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 
 

31/12/2011 
     

      

(α) Σξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο Πύλνιν 

Δληόο  
6 κελώλ 

6 έσο  
12 κήλεο 

Από 1  
έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  
5 έηε 

  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 1.795.890 
 

575.291 
 

2.371.181 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  

341.020 
  

341.020 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

5.044.177 
   

5.044.177 

Πύλνιν (α) 6.840.066 341.020 575.291 0 7.756.377 

      
31/12/2011 

     

      

 (β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεώζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο Πύλνιν 

Δληόο  
6 κελώλ 

6 έσο  
12 κήλεο 

Από 1  
έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  
5 έηε 

  

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 602.994 
   

602.994 

Πύλνιν (β) 602.994 0 0 0 602.994 

Ππκςεθηζηηθό ππόινηπν (α)-(β) 6.237.072 341.020 575.291 0 7.153.383 

 
 

31/12/2010 
     

      

(α) Σξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο Πύλνιν 

Δληόο  
6 κελώλ 

6 έσο  
12 κήλεο 

Από 1  
έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  
5 έηε 

  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 1.776.524 
 

534.942 
 

2.311.466 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  

553.700 
  

553.700 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

6.807.235 
   

6.807.235 

Πύλνιν (α) 8.583.759 553.700 534.942 0 9.672.401 

 
     

31/12/2010 
     

      

 (β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεώζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο Πύλνιν 

Δληόο  
6 κελώλ 

6 έσο  
12 κήλεο 

Από 1  
έσο 5 έηε 

Αξγόηεξα από  
5 έηε 

  

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 920.393 
   

920.393 

Πύλνιν (β) 920.393 0 0 0 920.393 

Ππκςεθηζηηθό ππόινηπν (α)-(β) 7.663.366 553.700 534.942 0 8.752.008 
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6.26. Θίλδπλνο ινηπώλ ηηκώλ 
Ν παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ησλ 
κεηνρψλ, δηαπξαγκαηεπφκελσλ ζην Σ.Α. θαη νκνιφγσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία. 
 
31/12/2011       

  
Κεηνρέο 

  

Νκόινγα Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ  

687.706 209.849 897.555 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

341.020   341.020 

πόινηπν έθζεζεο  1.028.726 209.849 1.238.575 

        

       

31/12/2010       

  Κεηνρέο 
  

Νκόινγα Πύλνιν 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ  

780.291 263.733 1.044.024 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

553.700   553.700 

πόινηπν έθζεζεο  1.333.991 263.733 1.597.724 

 
 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κία ινγηθή κεηαβνιή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 
ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο ηνπ +/- 25%. Ρν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη  αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο ινγηθήο κεηαβνιήο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 
ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ηηο δχν πεξηφδνπο αλαθνξάο (31/12/11 θαη 31/12/10). Νη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη κε βάζε ηηο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε 
Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο (31/12/11 θαη 31/12/10). 
 

  31/12/2011 31/12/2010 

Απνηέιεζκα κεηά θφξσλ 171.927 195.073 

Ίδηα θεθάιαηα 257.182 333.498 

 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κία ινγηθή κεηαβνιή ηεο αμίαο δηάζεζεο 
ησλ νκνιφγσλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία ηεο ηάμεο ηνπ +/- 15%. Ρν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη  αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο ινγηθήο κεηαβνιήο ηεο 
ηηκήο δηάζεζεο ησλ νκνιφγσλ πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία, ζεσξψληαο ην ελ ιφγσ πνζνζηφ σο  αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο ινγηθήο κεηαβνιήο ηεο 
ηηκήο ξεπζηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ρξενγξάθσλ ζηηο δχν πεξηφδνπο αλαθνξάο (31/12/11 θαη 31/12/10). Νη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη κε βάζε 
ηα νκφινγα πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο (31/12/11 θαη 31/12/10). 
 

  31/12/2011 31/12/2010 

Απνηέιεζκα κεηά θφξσλ -31.477 -39.560 

Ίδηα θεθάιαηα -31.477 -39.560 

 
 

7. πόινηπα θαη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε φκηιν θαη  δελ δηαζέηεη ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο εηαηξείεο.  
 
Νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε κέιε ηεο δηνίθεζεο  
θαη έρνπλ σο εμήο: 

  

1/1 -  
31/12/2011 

1/1 -  
31/12/2010 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 158.400 138.300 

Απαηηήζεηο απφ κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0 0 

πνρξεψζεηο πξνο κέιε ηεο Γηνίθεζεο  0 0 
 
 

8. Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο 
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. 
 

9. Γεζκεύζεηο - Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ  
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.  

 
10. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010 έσο 2011. Ζ Δηαηξεία γηα ηελ θνξνινγηθά αλέιεγθηε ρξήζε 2010 έρεη ζρεκαηίζεη 
πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, χςνπο 5.000 ρηι επξψ. Γηα ηελ ρξήζε 2011 ζηελ Δηαηξεία ζα ρνξεγεζεί έθζεζε 
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θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, παξάγξαθνο 5 ηνπ Λ. 2238/1994 θαη ηελ ππ. αξηζ. ΞΝΙ 1159/22-7-2011 απφθαζε 
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, νπφηε θαη δελ έρεη ζρεκαηηζηεί θάπνηα πξφβιεςε γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011. 
 
Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην αθνξά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2533/1997, ζην 
άξζξν 74 § 4 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο Δ.Ξ.Δ.. ηφηε ην Ππλεγγπεηηθφ επηζηξέθεη ζ’ απηήλ ηηο 
εηζθνξέο ηεο κεησκέλεο κε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηέβαιε (ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα θαηαβάιεη) ην Ππλεγγπεηηθφ πξνο εληνιείο ηεο Δ.Ξ.Δ..  
 

11.  Ινηπέο γλσζηνπνηήζεηο 
Γελ εθδφζεθαλ νχηε επαλαγνξάζηεθαλ, νχηε εμνθιήζεθαλ νκνινγίεο. 
Πηελ 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 Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
 
 
 
 

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ 
Πχκβνπινο 

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Αλαπιεξσηήο 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ 
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