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Α. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΙΖΣΩ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΙΖΣΩ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 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 Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε 
θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε 
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 
κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 
ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
 
Γλώκε 

 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΙΖΣΩ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θαηά 

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 
 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 
απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 

 

 

 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2011 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Καλψιεο Κηραιηφο 

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι 25131 
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Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
 

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ» ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 01/01/2010 ΈΩ 31/12/2010 

 
Θχξηνη Κέηνρνη, 

 
 
ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, 
ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία ελδέρεηαη 
λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2011 θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 
θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ. 
 
 
(Α) ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
1. Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ρξήζε 1/1-31/12/2010 

 
Ζ Υξήζε ηνπ 2010 ήηαλ ζεηηθή γηα ηελ εηαηξεία εθφζνλ ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «Ιεηψ Καηεπηηθφ 
Γπλαηθνινγηθφ θαη Υεηξνπξγηθφ Θέληξν Α.Δ.» δηέλεηκε πξψην θαη πξφζζεην κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2009. 
Ωζηφζν, ε εηαηξεία πξνέβε ζε πιήξε απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο «ΟΙΤΚΠΗΟΛ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ» θαζψο ε 
εηαηξεία εκθάληζε γηα κηα αθφκα ρξνληά δεκηέο, παξά ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ πξνέβε. Απηφ είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα εκθαλίζεη δεκηέο. 
  

2. Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα ην 2010 αλήιζαλ ζε 534 ρηι. Δπξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 31,2%, έλαληη 407 
ρηι. Δπξψ ην 2009, ιφγσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Ιεηψ Α.Δ. λα δηαλείκεη κε πξφζζεην κέξηζκα. Ζ ιεηηνπξγηθή 
δεκηά αλήιζε ζε 61,9 ρηι. επξψ έλαληη 47 ρηι. επξψ ην 2009. Οη δεκηέο πξν θφξσλ αλήιζαλ γηα ηε ηξέρνπζα 
ρξήζε ζε 303 ρηι. Δπξψ απφ θέξδε 375 ρηι. Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ιφγσ ηεο απνκείσζεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «Οιχκπηνλ Θεξαπεπηήξην» θαηά € 781 ρηι. 
 

(Β) ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. 
  
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο.  
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 

 ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 
κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 
 
1.  Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
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Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο 
θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 
κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  
 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 
 

 

 

 
Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 
 
 

 

 
 
Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 
δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

 

2. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 
 
 

3. Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη 
ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 
ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη 
θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη 
ην δαλεηζκφ. 
 

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 41.350,65 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 34.462,66 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 75.813,31 0,00 0,00 0,00

31/12/2010

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 31.777,76 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.281,51 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 46.059,27 0,00 0,00 0,00

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

Θαηεγνξίεο ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 263.615,14 648.541,38

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 481.023,14 0,00

ύλνιν 744.638,28 648.541,38
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Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα κεησκέλεο 
εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ. Σν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  
  
 

 
 

(Γ) ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Πξφηππν 24. 
 
Οη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Λ.3016 (Άξζξν 2, Παξ.4) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 
24.03.2011. 
 
εκαληηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε ζεκαληηθφηεξε ζπλαιιαγή πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 Σν κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2010 απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ιεηψ ΚΓΥΘ Α.Δ. χςνπο € 534 ρηι., έλαληη 
407 ρηι. γηα ηε ρξήζε 2009. 

 
 
(Γ) ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο δελ ζα πξνηείλεη κέξηζκα, ιφγσ δεκηψλ. 

 
 
 
 
Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2011 
Θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

 
 
 
 
Θενθάλεο ηάζεο  
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
 

 
 
 

  

31/12/2010 31/12/2009

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Πιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0,00 0,00

Κείνλ: Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 0,00 0,00

Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  (263.615,14)  (648.541,38)

Κεθάιαην 3.996.652,54 4.311.617,65

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Πιένλ: Γάλεηα 0,00 0,00

ύλνιν θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Θεθάιαην πξνο χλνιν Θεθαιαίσλ 0,94  0,87 



 
 

 10 

Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

ΔΣΗΙΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31Η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.), Ω 

ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
 
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΙΖΣΩ πκκεηνρψλ 
Α.Δ.» ζηηο 24.03.2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 
www.leto.gr φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηεχζεψο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 
δεκνζηεπζέληα ζηνλ Σχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

  

http://www.leto.gr/
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1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

εκ. 31/12/2010 31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 9.1 3.534.155,23 3.534.155,23

Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην 9.2 0,00 781.446,08

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 9.3 88,04 88,04

ύλνιν 3.534.243,27 4.315.689,35

Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.4 481.023,14 0,00

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 9.5 58.199,44 41.987,57

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.6 263.615,14 648.541,38

ύλνιν 802.837,72 690.528,95

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 4.337.080,99 5.006.218,30

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ίδηα Κεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 9.7 4.267.401,77 4.267.401,77

Ινηπά απνζεκαηηθά 9.8 285.573,02 290.731,45

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  (292.707,11) 402.025,81

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 4.260.267,68 4.960.159,03

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

ύλνιν 0,00 0,00

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.10 41.350,65 31.777,76

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 9.15 17.034,07 0,00

Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 9.9 1.000,00 0,00

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 9.11 17.428,59 14.281,51

ύλνιν 76.813,31 46.059,27

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 76.813,31 46.059,27

ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 4.337.080,99 5.006.218,30
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2. Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

εκ. 31/12/2010 31/12/2009

Μηθηό Κέξδνο 0,00 0,00

Έμνδα δηνίθεζεο 9.12  (57.118,65)  (41.385,49)

Έμνδα δηάζεζεο 0,00 0,00

Ινηπά έζνδα 9,13 642,63 0,00

Ινηπά έμνδα 9,13  (5.483,42)  (5.665,20)

Λεηηνπξγηθό θέξδνο  (61.959,44)  (47.050,69)

Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 9.14  (781.446,08) 0,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε 9.14 0,00  (14,31)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9.14 5.063,21 15.455,35

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 534.470,16 407.215,36

Κέξδε πξν θόξσλ  (303.872,15) 375.605,71

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9.15  (20.134,07) 0,00

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο  (324.006,22) 375.605,71

Καηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  (324.006,22) 375.605,71

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
 (61.959,44)  (47.050,69)

Κέξδε αλά κεηνρή

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο
(0,1465) 0,1699



 
 

 13 

3. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

  

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 
Κέξδε εηο Νένλ 

Ίδηα θεθάιαηα 

απνδηδόκελα 

ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ηεο κεηξηθήο

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2009 2.211.089 4.267.401,77 259.610,16 648.911,20 5.175.923,13 5.175.923,13

Κεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο 0,00 0,00  (591.369,81)  (591.369,81)  (591.369,81)

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 0,00 31.121,29  (31.121,29) 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 31.121,29  (622.491,10)  (591.369,81)  (591.369,81)

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0,00 0,00 375.605,71 375.605,71 375.605,71

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0,00 0,00 375.605,71 375.605,71 375.605,71

Τπόινηπν ηελ 31/12/2009 2.211.089 4.267.401,77 290.731,45 402.025,81 4.960.159,03 4.960.159,03

Τπόινηπν ηελ 1/1/2010 2.211.089 4.267.401,77 290.731,45 402.025,81 4.960.159,03 4.960.159,03

Κεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο 0,00 0,00  (375.885,13)  (375.885,13)  (375.885,13)

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 0,00  (5.158,46) 5.158,46 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00  (5.158,46)  (370.726,67)  (375.885,13)  (375.885,13)

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0,00 0,00  (324.006,22)  (324.006,22)  (324.006,22)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0,00 0,00  (324.006,22)  (324.006,22)  (324.006,22)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2010 2.211.089 4.267.401,77 285.572,99  (292.707,08) 4.260.267,68 4.260.267,68
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4. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ (έκκεζε κέζνδνο) 

 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

31/12/2010 31/12/2009

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε Πεξηόδνπ πξό θόξσλ  (303.872,15) 375.605,71

Πξνζαξκνγέο γηα:

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 781.446,08 0,00

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  (5.063,21)  (15.455,35)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 14,00

Κεξίζκαηα  (534.470,16)  (407.215,36)

ύλνιν πξνζαξκνγώλ 241.912,71  (422.656,71)

Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξίλ ηνο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
 (61.959,44)  (47.051,00)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 15.858,51 0,00

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ  (16.211,87)  (735,53)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιήλ ηξαπεδψλ) 17.097,27  (50.727,23)

16.743,91  (51.462,76)
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (45.215,53)  (98.513,76)

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη 0,00  (14,00)

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο  (7.422,69) 0,00

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (52.638,22)  (98.527,76)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 366.493,82

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 0,00  (31.959,27)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 5.063,21 15.455,35

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 5.063,21 349.989,90

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  (337.351,23)  (545.000,30)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00

Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (337.351,23)  (545.000,30)

Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  (384.926,24)  (293.538,16)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο
648.541,38 942.079,54

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 263.615,14 648.541,38
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 
Ζ εηαηξεία ζηηο 31/10/2007 έγηλε ππνζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην ΥΑ εηαηξείαο «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.». Δπνκέλσο 
ζχκθσλα κε ην λφκν νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη γηα ηελ ρξήζε 2010.  
Ωο εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηελ πεξίπησζε καο νξίζηεθε ππνρξεσηηθά ε 31/12/2005 ψζηε γηα ιφγνπο 
ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο λα ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2006 ζχκθσλεο κε ηα 
ΓΠΥΠ.  
Τπελζπκίδνπκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο απηήο είραλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο 
πξνεγνχκελεο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο δε 
δηαθέξνπλ απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΙΠ-ΓΠΥΠ.  
Έηζη ηφζν ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2006 πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 
ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δε δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ζηελ πξνεγνχκελε 
ρξήζε. 

 

6. Πιαίζην Καηάξηηζεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ηηο δηεξκελείεο ηεο  Δπηηξνπήο Γηεξκελείαο Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010, φπσο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009, έρνπλ ζπληαρζεί 
κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία 
ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξάγσγα), 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη 
 επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 

 
 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή 
Ινγηζηηθά Πξφηππα (ΓΙΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο 
ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 
θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 8. 
 
7. Νέα πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ 

 
Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη πνπ  ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010. 
Θαησηέξσ παξνπζηάδνληαη ηα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη 
είλαη ππνρξεσηηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 
κεηαγελέζηεξα. 
Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
 
Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 
 
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» 
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή 
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ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη 
απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη 
Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη 
αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 
απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο 
ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν 
απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην 
αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. 
 
ΓΙΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα 
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 
εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 39. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο 

(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 
Καξηίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή 
δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία 
 
ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 18 (δει. 
φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ 
ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 11. Ζ 
δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 

ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο 
πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο φξνπο γηα 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα 
θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ 
δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία, θαζψο δε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ. 
  
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» 
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) 
δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ 
ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ 
ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ 
δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» 
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(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 31 Οθηψβξε 2009) 
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ) ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηεζίσλ βειηηώζεσλ 
γηα ην 2009 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΙΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 
Ηνχιην 2009. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο εζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν/ρξήζε.  Δπίζεο, 
εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη 
ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. 
 
ΓΠΥΑ 5 «Mε Θπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 
Γξαζηεξηφηεηεο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 
ΓΠΥΑ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. 
 
ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. 
 
ΓΙΠ 7 «Θαηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
ΓΙΠ 17 «Κηζζψζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο 
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 
 
ΓΙΠ 18 «Έζνδα» 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή 
νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο. 
 
ΓΙΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 
επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο 
νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε / άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). 
 
ΓΙΠ 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ) ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά 
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 
θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
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νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 
κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 
 
ΓΙΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ 
πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα 
ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε 
ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα 
απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 
απνηειέζκαηα. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 
επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθφ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, 
θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ 

νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 
 

Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΙΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ 
Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΠ 39. Σν ΓΙΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 
ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ 
κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 
9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. 
Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη 
κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ 
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε 
εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην 
θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ εηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ 
πηνζεηεζεί, ε εηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
 
ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 
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αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 
χκθσλα κε ην ΓΙΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο 
πψιεζεο. Ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο 
φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή 
εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ’ νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε 
ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 
κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ 
αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα 
πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΙΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 
κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 
πγθεθξηκέλα, 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 εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο 
απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΙΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα 
πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο 
γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο 
ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) 
Ζ δηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην Απαηηνχκελν 
ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» 
(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) 
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 
ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα 
θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ 
γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΙΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 
Κάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο 



 
 

 20 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ΓΠΥΑ 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. 
 
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
 
ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 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. 
 
ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΠ 21, ΓΙΠ 28 θαη ΓΙΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 
 
ΓΙΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή 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. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 
 

8. Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 
 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο 
ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 
εθηφο ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ:. 
 
8.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 
Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  
 
Σαμηλόκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε 
Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΠ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε 
Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη 
επελδχζεηο θαη ηα παξάγσγα πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκνπ 
θέξδνπο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηαμηλφκεζε κηαο επέλδπζεο ζηελ θαηεγνξία απηή, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 
απνηηκά ε Γηνίθεζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία απηή 
εληάζζνληαη θαη επελδχζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αιιά ζην ραξηνθπιάθην 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη παξαθνινπζνχληαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
εηαηξείαο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 (β) Δθηηκήζεηο θαη Τπνζέζεηο 

 
πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη 
νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, 
βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη 
ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. 
 
 

 Δθηίκεζε Δύινγεο Αμίαο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

Ο ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο, απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 
εθηίκεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 
αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ην κέζν, φπσο επηρεηξεκαηηθφο 
θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θηι., θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ 
ζε πεξίπησζε απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 
 

 Πξόβιεςε γηα Φόξν Δηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΙΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα 
θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη 
πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 
 
Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο.  
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην 
θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 
δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα 
θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 
 
Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε κείσζε ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Λ 
3697/25.09.2008 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν θφξνο επί ησλ θεξδψλ ησλ 

εηαηξεηψλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014, φπνπ ζα 
αλέξρεηαη ζε 20%.  
 
8.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ  παξέρνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη 
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πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο 
πεξηνρέο.  
 
H Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ, εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα. 
 
8.3 Δλνπνίεζε 

 
(α) Θπγαηξηθέο 
 

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ 
δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηε κεηξηθή εηαηξία θαηά ηνλ ρξφλν 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή 
αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 
 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο εμαγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο κηαο 
ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ 
εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 
θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε απνηηκψληαη θαηά ηελ εμαγνξά 
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 
επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,  θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο 

είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη 
άκεζα ζη’ απνηειέζκαηα.  
 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 
ησλ εηαηξεηψλ κε ηε κεηξηθή εηαηξεία απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο, επίζεο απαιείθνληαη 
εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη 
ινγηζηηθέο κέζνδνη ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία.  
 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ Δηαηξεία επέιεμε ηελ απαιιαγή απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ΓΙΠ 27, θαζψο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, θαη 
παξνπζηάδεη κφλνλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. φπνπ θαη ελνπνηήζεθαλ. Οη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.mitera.gr. 
Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.leto.gr 
(β) πγγελείο 

 
ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε εηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
 
Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 
θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 

θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 
αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 
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ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  
Σν κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ 
εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ 
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε εηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 
έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 
εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 
ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε Δηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  

Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 
θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 
θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 
πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 
 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  
 
Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 
έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 
εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 
Ζ Δηαηξεία επέιεμε ηελ απαιιαγή απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ΓΙΠ 27, θαζψο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, θαη 
παξνπζηάδεη κφλνλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. φπνπ θαη ελνπνηήζεθαλ. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.mitera.gr. 
Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.leto.gr 
 
8.4 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 
 

Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα 
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 
 
πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 
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Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη 
ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 
Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 
ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία πνπ 
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηα 
κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο 
θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. ηελ πεξίπησζε απνηειεζκαηηθήο 
αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκψληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ην κέξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο πνπ νθείιεηαη 
ζηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε 

ηέινπο ρξήζεο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο 
ηακεηαθψλ ξνψλ απεηθνλίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
8.5 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη δελ απνζβέλνληαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία 
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 
 
Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο Κνλάδαο 
Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ άιια 

ζηνηρεία θαη νκάδεο ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 
θαζαξήο εχινγεο αμίαο (κεηά απφ έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ε 
παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 
επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. ε 
πεξίπησζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε δεκηά απνκείσζεο αθαηξείηαη πξψηα απφ ην πνζφ ηεο 
ππεξαμίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα απηή ηε κνλάδα θαη θαηφπηλ ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 

αλαινγηθή βάζε. 
 
Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ζ δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη 
αλαγλσξηζηεί γηα ηελ ππεξαμία δελ επηηξέπεηαη λα αλαζηξαθεί ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Αλαθνξηθά κε ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο 
δεκηάο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί. Κηα δεκηά απνκείσζεο 
αλαζηξέθεηαη εάλ ππάξμεη κηα αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. Κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο 
δεκηάο απνκείσζεο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία (κεηά απφ 
απνζβέζεηο) κε ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαλ εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. 
 
8.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 
Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ηνλ ρξφλν απφθηεζεο 
ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ  ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. 
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(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.  
πκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  

(β) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ 

Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα.  Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξεία δελ 
θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.  Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζην 
κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 
 
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ 
είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο 
επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη 
αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.   
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 
 
Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 
Απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
 
Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη 
ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.  
 
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο 
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price).  Δάλ ε αγνξά γηα έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ε 
Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο 
πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
ηνπ εθδφηε. 
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Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα  
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.  Γηα κεηνρέο 
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζεκαληηθή ή 
παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο ζπληζηά έλδεημε 
απνκείσζεο ηεο αμίαο.  Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά πνπ ππνινγίδεηαη 
ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ νπνηαδήπνηε δεκηά 
απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, κεηαθέξεηαη απφ 
ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 
 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ε Δηαηξεία ράλεη ηνλ έιεγρν επί 
ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα 
ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 
πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Δηαηξείαο γηα 
θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή εμαιείθεηαη. 
Όηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην 

(δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο ππνρξεψζεηο 
δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε 
δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 
εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ 
ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ πνζφ. 
 

Έμνδα θαη έζνδα ζπκςεθίδνληαη κφλν αλ θάηη ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ηα πξφηππα ή φηαλ αθνξνχλ θέξδε ή 
δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ζπλαιιαγέο εκπνξηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ. 
 
 
8.7 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 
απνκείσζεο. Οη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί 
ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 
ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 
απνηειέζκαηα. Θάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο λα κελ δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο 
νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο. 
 

8.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο, 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο 
επελδχζεηο. 
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηηο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ 
κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
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8.9 Με θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο πώιεζε 
 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία               
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ε Δηαηξεία ζθνπεχεη λα πνπιήζεη εληφο 
ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.  
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε 
αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, θαη 
ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 
“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
πψιεζε  θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηαμηλνκήζεη κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε. 
 
8.10 Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Ζ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ 
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
(α) Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 
Σα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, 

θαζαξά απφ θφξνπο. 
 

(β) Μεξίζκαηα κεηνρώλ 
 
Σα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
8.11 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 
 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  
 

 Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 
λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν 
εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο 
δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 
 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή 
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 
βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.    
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή 
δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε  
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 
ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ρξήζε. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ελψ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη 
θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα είλαη δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο γηα λα 
επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 
απαίηεζεο. 
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ 
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 
αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Ζ εηαηξία γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο δελ ππνινγίδεη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο 
γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
 
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 
έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο 
ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη 
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
 
8.12 Πξνβιέςεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ: 
 Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, 
 Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,  
 Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα   απεηθνλίδνπλ ηηο 
θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο. Αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί κία εθξνή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθαλνληζηεί κηα ππνρξέσζε γηα ηελ νπνία έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ηφηε απηή αλαζηξέθεηαη. 
 
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζεη ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο 
δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
ξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  
 
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ σο απνηέιεζκα παξνπζψλ δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε 

πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα κηα ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Πηζαλέο 
εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 
είλαη πηζαλή. 
 



 
 

 29 

8.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 
 

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο 
εμήο: 
 
 

(α) Έζνδα απφ ηφθνπο 

 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 
ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

(β) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 

 
Σα κεξίζκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο δει. θαηά ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θάζε εηαηξίαο. 
 
Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 
ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
 
8.14 Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 
 

Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη νη βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θπξίσο θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε 
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη ηα επηηφθηα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο 
αγνξάο θαη ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 
 
 
8.15 Κέξδε Αλά Μεηνρή 
 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο κε ην κέζν 
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ην 
κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο. 
 
Σα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν 
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ 
επίδξαζε ησλ απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 

Ο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 
κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 
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9. εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
9.1 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ εηαηξεία ζηηο 31/12/2010 θαηείρε ην 50,40% ησλ κεηνρψλ ηεο «ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ Α.Δ.» ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 3.534.155,23 Δπξψ. 
   

 

 
 
 

 
 

9.2 Δπελδπηηθό Υαξηνθπιάθην 

 

Ζ εηαηξεία ζηηο 31/12/2010 θαηείρε ην εμήο επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην: 

 

 

 

 

Ζ δεκηά απνκείσζεο αθνξά ηελ εηαηξεία «ΟΙΤΚΠΗΟΛ Θεξαπεπηήξην – Γεληθή θιηληθή Παηξψλ ΑΔ», ην νπνίν 

απνκεηψζεθε πιήξσο θαζψο γηα ζπλερφκελεο ρξήζεηο εκθαλίδεη δεκηέο θαη δελ εθηηκάηαη, πξνο ην παξφλ, 

πσο είλαη πιήξσο αλαθηήζηκν ην πνζφ ηεο επέλδπζεο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο επί ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Οιχκπηνλ αλέξρεηαη ζε 2,49% 

 

9.3 Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Σα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

  

  

31/12/2010

Δπσλπκία Θπγαηξηθήο Αμία πκκεηνρήο
% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% ζπλνιηθήο 

ζπκκεηνρήο

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο
Αμία πκκεηνρήο

% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% ζπλνιηθήο 

ζπκκεηνρήο

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Ιεηψ ΚΓΥΘ 3.534.155,23 50,40% 0,00% 50,40% ΔΙΙΑΓΑ 3.534.155,23 50,40% 0,00% 50,40% ΔΙΙΑΓΑ

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

Τπόινηπν αλνίγκαηνο 3.534.155,23 3.534.155,23

Τπόινηπν θιεηζίκαηνο 3.534.155,23 3.534.155,23

31/12/2010 31/12/2009

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε
0,00 781.446,08

ύλνια 0,00 781.446,08

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  ηνπ ελεξγεηηθνύ δηαζέζηκα πξνο πώιεζε

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009

Τπόινηπν αλνίγκαηνο 781.446,08 749.486,81

Πξνζζήθεο (+) 0,00 31.959,27

Εεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ ΘΑΥ (781.446,08) 0,00

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο 0,00 781.446,08

31/12/2010 31/12/2009

Δγγπήζεηο 88,04 88,04

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 88,04 88,04
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9.4 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 
 

 
 
9.5 Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Σα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

 
9.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
Σα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά Ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 
 
Σν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 2 % (3,6% ην 2009).  
 
9.7 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήξρεην ζε 2.211.089 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,93 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ 
εμνθιεζεί πιήξσο.  
 

 
 

31/12/2010 31/12/2009

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 481.023,14 0,00

Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 481.023,14 0,00

ύλνια 481.023,14 0,00

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 481.023,14 0,00

ύλνια 481.023,14 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Δίλαη ιεμηπξφζεζκα θαη δελ είλαη απνκεησκέλα:

> 360 εκέξεο 481.023,14 0,00

ύλνιν 481.023,14 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο Απφ Γεκφζηεο Αξρέο 58.199,44 41.851,23

Ινηπέο Απαηηήζεηο 0,00 136,34

ύλνια 58.199,44 41.987,57

Καζαξέο απαηηήζεηο Υξεσζηώλ 58.199,44 41.987,57

31/12/2010 31/12/2009

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 263.615,14 648.541,38

ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 263.615,14 648.541,38

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε € 263.615,14 648.541,38

ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 263.615,14 648.541,38

Αξηζκόο κεηνρώλ Ολνκαζηηθή αμία Αμία θνηλώλ κεηνρώλ

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2009 2.211.089 1,93 4.267.401,77

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 2.211.089 1,93 4.267.401,77

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2010 2.211.089 1,93 4.267.401,77

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 2.211.089 1,93 4.267.401,77
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Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο δελ ζα πξνηείλεη κέξηζκα, ιφγσ δεκηψλ. Ζ κε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
 
9.8 Λνηπά Απνζεκαηηθά 

 
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

9.9 Πξνβιέςεηο  

Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο: 
 

 
 

 

9.10 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο 
εμήο: 

 

 
 

9.11 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

9.12 Έμνδα αλά ιεηηνπξγία 

 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνια

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2009 225.273,00 23.938,72 10.398,44 259.610,16

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 31.121,29 0,00 0,00 31.121,29

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 256.394,29 23.938,72 10.398,44 290.731,45

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνια

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2010 256.394,29 23.938,72 10.398,44 290.731,45

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 0,00  (5.158,43) 0,00  (5.158,43)

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 256.394,29 18.780,29 10.398,44 285.573,02

Πξόβιεςε γηα 

έμνδν θόξνπ από 

αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο

ύλνια

Τπόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2010 0,00 0,00

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 1.000,00 1.000,00

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 1.000,00 1.000,00

31/12/2010 31/12/2009

Πξνκεζεπηέο 32.723,15 31.777,76

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 17,50 0,00

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 8.610,00 0,00

ύλνιν 41.350,65 31.777,76

31/12/2010 31/12/2009

Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 1.649,73 1.635,59

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 6.902,86 3.769,92

Τπνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο απφ επηζηξνθή κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ
8.876,00 8.876,00

ύλνιν 17.428,59 14.281,51
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Σα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

ην θνλδχιη «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 2010, πνζνχ € 6.140,00. 

 
9.13 Λνηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
 
Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 
 

 

 
Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

9.14 Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε / έζνδα  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε / έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

9.15 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο : 

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 50.920,30 36.135,96

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 1.648,68 1.579,20

Φφξνη θαη ηέιε 59,35 56,85

Ινηπά έμνδα 4.490,32 3.613,48

ύλνιν 57.118,65 41.385,49

31/12/2010 31/12/09

31/12/2010 31/12/2009

Ινηπά έζνδα 642,63 0,00

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο 642,63 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Φφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ινηπνί θφξνη 5.482,69 0,00

Ινηπά έμνδα 0,73 5.665,20

ύλνιν ινηπώλ εμόδσλ εθκεηάιιεπζεο 5.483,42 5.665,20

31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 4.903,21 15.455,35

Ινηπνί ηφθνη έζνδα 160,00 0,00

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 5.063,21 15.455,35

31/12/2010 31/12/2009

Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  (781.446,08) 0,00

ύλνιν ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ (781.446,08) 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Ινηπνί ηφθνη έμνδα 0,00 14,00

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 0,00 14,00
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Γελ ππήξμε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο λα νδεγνχλ ζε 

πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. 

 

9.16 Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
εηαηξείαο (κεηά απφ θφξνπο), κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ίδηα κε ηα βαζηθά. 
 

 

 

9.17 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο  

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 
Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί. Πην αλαιπηηθά: 
 
 Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο  

Ζ  εηαηξεία βάζεη ηνπ λφκνπ 3888/2009 έρεη πεξαηψζεη θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. παξακέλεη 
αλέιεγθηε γηα ηε ρξήζε  
 
Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 
πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ 
Δηαηξεία πξνρσξάεη ζε εηήζηα εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ 
ηνλ έιεγρν παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη πέξα ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ, ηπρφλ πνζά θφξσλ πνπ πηζαλφλ 
λα πξνθχςνπλ δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηηο 
ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο. 

31/12/2010 31/12/2009

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 2.100,00 0,00

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο 1.000,00 0,00

Ινηπνί θφξνη 17.034,17 0,00

ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο ζπλερηδ όκελεο δξαζηεξηόηεηαο 20.134,17 0,00

Θέξδε πξν Φφξσλ (απφ ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) (303.872,15) 0,00

πληειεζηήο Φφξνπ 24% 25%

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ (72.929,32) 0,00

Πξν/γέο γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία

 - Κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ζπκκεηνρέο (128.272,84) 0,00

Πξνο/γέο γηα έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξ/θνύο ζθνπνύο 0,00 0,00

 - Κε εθπηπηψκελεο δαπάλεο 187.547,14 0,00

 - Γηαθνξέο θφξνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 2.100,00 0,00

 - Ινηπέο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε 1.000,00 0,00

 - Έθηαθηε εηζθνξά 17.034,17 0,00

 - Ινηπά 13.655,02 0,00

ύλνιν θόξνπ ζπλερηδ όκελσλ θαη δηαθνπεηζώλ 

δξαζηεξηνηήησλ)
20.134,17 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή

Θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  (324.006,22) 375.605,71

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ 2.211.089 2.211.089

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (0,1465) 0,1699



 
 

 35 

 
 
9.18 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη 
2009 αληίζηνηρα. 
 

 
 
 
 

 
 
Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη έζνδα απφ κεξίζκαηα αμίαο 534 ρηι. Δπξψ ηα νπνία αθνξνχλ εηζπξαρζέληα κεξίζκαηα 
απφ ηελ εηαηξεία Ιεηψ ΚΓΥΘ Α.Δ.. Σν 2009 ην πνζφ αλεξρφηαλ ζε 407 ρηι Δπξψ. 
 
 
πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα κε Όκηιν Marfin Popular Bank 

 

ΠΩΛΗΣΗ (Κνιώλα)

ΑΓΟΡΑΣΗ (Γξακκή) Γ.Θ.Κ.Α.  ΤΓΔΙΑ  Α.Δ. ΛΗΣΩ Α.Δ. ΤΝΟΛΟ

Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ  Α.Δ. 0

ΛΗΣΩ Α.Δ. 0

ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. 8.610,00 1.648,68 10.258,68

ΤΝΟΛΟ 8.610,00 1.648,68 10.258,68

ΑΠΑΙΣΗΗ (Κνιώλα)ΑΠΑΙΣΗΗ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ (Γξακκή)ΤΠΟΥΡΔΩΗ Γ.Θ.Κ.Α.  ΤΓΔΙΑ  Α.Δ. ΛΗΣΩ Α.Δ. ΤΝΟΛΟ

Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ  ΑΔ 0,00

ΛΗΣΩ Α.Δ. 0,00

ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΔ 8.610,00 8.610,00

ΤΝΟΛΟ 8.610,00 0,00 8.610,00

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ - ΠΩΛΗΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1.1-31.12.2010

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗΝ 31/12/2010

ΠΩΛΗΣΗ (Κνιώλα)

ΑΓΟΡΑΣΗ (Γξακκή) ΛΗΣΩ Α.Δ.

ΛΗΣΩ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Α.Δ.

ΑΛΦΑ LAB A.E. ΤΝΟΛΟ

ΛΗΣΩ Α.Δ. 0,00

ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. 1.636,09 1.636,09

ΑΛΦΑ LAB A.Δ. 0,00

ΤΝΟΛΟ 1.636,09 0,00 0,00 1.636,09

ΑΠΑΙΣΗΗ (Κνιώλα)

ΤΠΟΥΡΔΩΗ (Γξακκή) ΛΗΣΩ Α.Δ.

ΛΗΣΩ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Α.Δ.

ΑΛΦΑ LAB A.E. ΤΝΟΛΟ

ΛΗΣΩ Α.Δ. 136,34 136,34

ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΔ 88,04 88,04

ΑΛΦΑ LAB AE 0,00

ΤΝΟΛΟ 88,04 136,34 0,00 224,38

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗΝ 31/12/2009

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ - ΠΩΛΗΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1.1-31.12.2009
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Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα 31.12.2010 κε ηνλ Όκηιν MPB ζηηο 31.12.2010 ήηαλ: 
 
Έζνδα: Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα € 4.903,00 
 
Δλεξγεηηθφ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα € 247.936,64 
 

Παξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 
Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο (θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο). 
 

10. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ  

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. 
  
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο.  
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 
 ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  
 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 
 
10.1 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε 
θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 
επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  
 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 
 

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 
 

 

 
 

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 41.350,65 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 34.462,66 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 75.813,31 0,00 0,00 0,00

31/12/2010

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 31.777,76 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.281,51 0,00 0,00 0,00

ύλνιν 46.059,27 0,00 0,00 0,00

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2009
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Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη 
λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

10.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  

 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 
 

 
 

 
10.3 Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 

 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη 
θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 
ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο 
θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα 

επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ. 
 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα 
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Σν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  
  

 

 
  

31/12/2010 31/12/2009

Θαηεγνξίεο ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 263.615,14 648.541,38

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 481.023,14 0,00

ύλνιν 744.638,28 648.541,38

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε θαζπζηέξεζε πνπ δελ έρνπλ απνκεησζεί

31/12/2010 31/12/2009

Πάλσ απφ 1 έηoο 481.023,14 0,00

ύλνιν 481.023,14 0,00

31/12/2010 31/12/2009

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Πιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0,00 0,00

Κείνλ: Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 0,00 0,00

Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  (263.615,14)  (648.541,38)

Κεθάιαην 3.996.652,54 4.311.617,65

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Πιένλ: Γάλεηα 0,00 0,00

ύλνιν θεθαιαίσλ 4.260.267,68 4.960.159,03

Θεθάιαην πξνο χλνιν Θεθαιαίσλ 0,94  0,87 
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11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 
ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Θαηά 
ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο δελ αλακέλνληαη ζην επφκελν 12κελν γεγνλφηα ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ 
νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
εηαηξείαο. 
 
 
 

 
Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2011 

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ ΓΗΑ ΣΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ  

ΣΑΘΖ ΘΔΟΦΑΛΖ 

ΑΓΣ Φ000924 

ΙΔΩΛΗΓΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ 

ΑΓΣ ΑΗ019698 

ΑΛΛΑ ΠΑΓΔΙΟΠΟΤΙΟΤ 

ΑΓΣ Λ009865 
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Γ. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 

 

  

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έδξα: Μνπζώλ 7-13, 11524 Αζήλα Έκκεζε κέζνδνο (πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €) 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Αξ. Μεηξώνπ Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 46548/01/Β/00/433 Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αξκόδηα επνπηηθή αξρή: Ννκαξρία Αζελώλ Κέπδη / Εημίερ ππό θόπων  (303.872,15) 375.605,71

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πποζαπμογέρ για:

Πξόεδξνο: Θενθ άλεο ηάζεο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 781.446,08 0,00

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Λεσλίδαο Παπαδόπνπινο Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθ ή έζνδα  (5.063,21)  (15.455,35)

Μέινο: Κσλζηαληίλνο Μαπξέινο Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθ ή έμνδα 0,00 14,00

Μέινο: Γεώξγηνο Πνιίηεο Μεξίζκαηα  (534.470,16)  (407.215,36)

Μέινο: Βαζίιεηνο Φηαθάο ύνολο πποζαπμογών 241.912,71  (422.656,71)

Μέινο: Αλδξέαο ηαζόπνπινο Σαμειακέρ Ροέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππίν 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ ηιρ μεηαβολέρ ηος κεθαλαίος κίνηζηρ  (61.959,44)  (47.051,00)

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ

Νόκηκνο Διεγθηήο: Μαλόιεο Μηραιηόο (Α.Μ.ΟΔΛ 25131) (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 15.858,51 0,00

Διεγθηηθή Δηαηξεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΟΔΛ 127) (Αύμεζε) / κείσζε ινηπώλ ινγαξηαζκώλ θπθινθ νξνύληνο ελεξγεηηθνύ  (16.211,87)  (735,53)

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθ σλε γλώκε Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιήλ ηξαπεδώλ) 17.097,27  (50.727,23)

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο: www.leto.gr 16.743,91  (51.462,76)

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (45.215,53)  (98.513,76)

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 Καηαβιεζέληεο ηόθνη 0,00  (14,00)

Λνηπά κε θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.534.243,27 4.315.689,35 Καηαβιεζείο θ όξνο εηζνδήκαηνο  (7.422,69) 0,00

Απαηηήζεηο από πειάηεο 481.023,14 0,00 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)  (52.638,22)  (98.527,76)

Λνηπά θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 321.814,58 690.528,95 Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 4.337.080,99 5.006.218,30 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 366.493,82

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ εκπνξηθνύ ραξηνθ πιαθίνπ 0,00  (31.959,27)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 5.063,21 15.455,35

Μεηνρηθό Κεθ άιαην 4.267.401,77 4.267.401,77 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 5.063,21 349.989,90

Λνηπά ηνηρεία ηδίσλ Κεθ αιαίσλ  (7.134,09) 692.757,26 Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων μεηόσων εηαιπείαρ (α) 4.260.267,68 4.960.159,03 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  (337.351,23)  (545.000,30)

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 76.813,31 46.059,27 Καθαπέρ Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)  (337.351,23)  (545.000,30)

ύνολο ςποσπεώζεων (β) 76.813,31 46.059,27 Καθαπή (μείωζη)/ αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 4.337.080,99 5.006.218,30 ιζοδύναμα (α)+(β)+(γ)  (384.926,24)  (293.538,16)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 648.541,38 942.079,54

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζηρ 263.615,14 648.541,38

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Κύθινο εξγαζηώλ 0,00 0,00 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

Μεηθηά θέξδε (δεκίεο) 0,00 0,00

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θ όξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ  (61.959,44)  (47.050,69)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξσλ  (303.872,15) 375.605,71

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θ όξνπο  (324.006,22) 375.605,71

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο Δηαηξείαο:  (324.006,22) 375.605,71

Μεηόρνπο κεηνςεθ ίαο: 0,00 0,00

Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή - βαζικά (ζε €)  (0,1465) 0,1699

Πποηεινόμενο μέπιζμα ανά μεηοσή 0,0000 0,2700

Κέξδε πξν θ όξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  (61.959,44)  (47.050,69)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

31/12/2010 31/12/2009               Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

ύλνιν ηδίσλ θεθ αιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο(01.01.2010 θαη

 01.01.2009 αληίζηνηρα) 4.960.159,03 5.175.923,13

Κέξδε (δεκίεο) ηεο ρξήζεο κεηά από θ όξνπο  (324.006,22) 375.605,71

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  (375.885,13)  (591.369,81)               ΘΔΟΦΑΝΖ Υ. ΣΑΘΖ

ύλνιν ηδίσλ θεθ αιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2010 θαη                    Α.Γ.Σ.: Φ 000924

31.12.2009 αληίζηνηρα) 4.260.267,68 4.960.159,03

         (Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)

Απ. Αδ. ΟΔΔ: Α' 3910

ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010

(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ΓΛΠ)

 (Ποζά εκθπαζµένα ζε εςπώ)

24/3/2011

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ

Α.Γ.Σ.: Ν  009865

Αθήνα, 24 Μαπηίος 2011 (Ποζά εκθπαζµένα ζε εςπώ)

ΓΙΑ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΖΡΔΙΔ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΛΔΩΝΙΓΑ  Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ.:AI 019698

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. 
πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη. 

1) Σα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο 
νξίδνληαη από ην Γ.Λ.Π. 24 είλαη ηα αθόινπζα: α) Έμνδα: € 10.258,68 β) Τπνρξεώζεηο: € 8.610,00 Έζνδα: € 
4.903,00 δ) Απαηηήζεηο: € 247.936,64 2) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΜΗΣΔΡΑ Α.Δ.» πνπ έρεη έδξα ηελ Αζήλα, θαη 
ελζσκαηώλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 3) Οη δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδώλ 
κεηά από θόξνπο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο. 4) Οη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 24.3.2011 5) Έρνπλ 
ηεξεζεί νη  βαζηθέο  ινγηζηηθέο Αξρέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2009. Γελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο 
ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. 6) Η εηαηξεία ζηηο 31.12.2010 
πξνέβε ζε νιηθή απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ εηαηξεία "Οιύκπηνλ Θεξαπεπηήξην" , αμίαο  € 781.446,08. 7) 
Η  εηαηξεία  βάζεη ηνπ λόκνπ 3888/2009 έρεη πεξαηώζεη θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε  2009.  8) Γηα  ηηο 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ε εηαηξεία έρεη  ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθή πξόβιεςε .€ 1.000 
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Δ. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο  

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ θαη νη εθζέζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
ελζσκαηψλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 
www.leto.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leto.gr/

