
 

 

 1 

 

 

 

ΑΛΗΕ – ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΘΙΗΘΔΗΩΛ 

ΘΑΦΔΡΔΟΗΩΛ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ   

 
 

  

 

 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσο 2009 

(1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 – 31ε Γεθεκβξίνπ 2009) 

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 2 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

Α. Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή ............................................................................. 4 

Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ........................................................................ 6 

Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ....................................................................................... 9 

1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ......................................................................................... 10 

2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ......................................................................................... 11 

3.Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ............................................................................ 11 

4.Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ............................................................................................. 13 

5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο........................................................................................................ 14 

5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία ............................................................................................. 14 

5.2 Γήισζε Ππκκφξθσζεο .................................................................................................................... 14 

5.3  Βάζε Δπηκέηξεζεο ........................................................................................................................... 14 

5.4  Λφκηζκα Ξαξνπζίαζεο .................................................................................................................... 14 

5.5  Σξήζε Δθηηκήζεσλ .......................................................................................................................... 14 

5.6  Αιιαγή ζηηο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο .................................................................................................. 15 

5.6.1 Αλαζθφπεζε Κεηαβνιψλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμεο ηζρχνο 

2009  ..................................................................................................................................................... 15 

5.6.2 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ επηρείξεζε .................................. 17 

5.6.3 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. ............................................................. 19 

6. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ................................................................................................. 21 

6.1 Ππλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα .......................................................................................................... 21 

6.2 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ............................................................................................................ 22 

6.3 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ........................................ 22 

6.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ................................................................................................................. 23 

6.5 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο ....................................................................................................................... 23 

6.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ........................................................ 23 

6.7 Κεηνρηθφ θεθάιαην ........................................................................................................................... 23 

6.8 Γάλεηα ................................................................................................................................................. 24 

6.9 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο ...................................................................... 24 

6.10 Ξξνβιέςεηο ...................................................................................................................................... 25 

6.11 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ .................................................................................................. 25 

6.12 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο .............................................. 26 

6.13 Ππγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο ................................................................................ 27 

7. Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ .................................................................. 28 

7.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ............................................................................................................ 28 

7.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία .............................................................................................................. 28 

7.3 Αλαβαιιφκελνο θφξνο ..................................................................................................................... 28 

7.4 Απνζέκαηα ......................................................................................................................................... 29 



 

 

 3 

7.5 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο/Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ....... 29 

7.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ........................................................ 29 

7.7 Ίδηα θεθάιαηα .................................................................................................................................... 30 

7.8 Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο .................................................................................................................... 30 

7.9 πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ............................................................................................... 31 

7.10 Ξξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα ...................................................................................... 32 

7.11 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο/Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο ...................... 32 

7.12 Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο .......................................................................................................... 32 

7.13 Θφζηνο πσιεζέλησλ ...................................................................................................................... 32 

7.14 Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο .......................................................................................................... 33 

7.15 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο ........................................................................................... 33 

7.16 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα .............................................................................................. 33 

7.17 Φφξνο εηζνδήκαηνο ........................................................................................................................ 34 

7.18 Γεζκεχζεηο ....................................................................................................................................... 34 

7.19 Δλδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο ...................................................................................... 34 

7.20 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ............................................................................................... 35 

8. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ...................................................................................... 35 

9. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ........................................ 36 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. .................. 36 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 4 

Α. Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 
 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΑΛΗΕ- Δπηρείξεζε Δθκεηάιιεπζεο Θπιηθείσλ Θαθεηεξηψλ θαη Δζηηαηνξίσλ 

Αλψλπκε Δηαηξεία» 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΛΗΕ- Δπηρείξεζε Δθκεηάιιεπζεο Θπιηθείσλ 

Θαθεηεξηψλ θαη Δζηηαηνξίσλ Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ 

θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
 

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

καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

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

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2010 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

 

 

 

 

Καλφιεο Κηραιηφο 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι 25131 
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Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
 

 

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ΡΖΠ «ΑΛΗΕ – ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΘΙΗΘΔΗΩΛ ΘΑΦΔΡΔΟΗΩΛ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΩΛ 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  » 

ΔΞΗ ΡΩΛ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 01/01/2009 ΈΩΠ 31/12/2009 

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ λφκνπ 2190/1920 φπσο ηζρχεη,θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ζαο ππνβάιινπκε 

γηα ηελ θιεηφκελε εηαηξηθή ρξήζε απφ 01/01/2009 έσο 31/12/2009 ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσο 2009 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 
Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξία ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίζεη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2010 θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 

θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ. 
 

(Α) ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

 
1. Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ρξήζε 1/1-31/12/2009 

 
Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, έγηλε ε ππνγξαθή ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηεο VIVARTIA 

ABEE, ψζηε ε εηαηξία λα ιάβεη ηελ άδεηα παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Flocafe  θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππφ ην ζήκα Flocafe ζε λέα εγθαηάζηαζε ζην ηζφγεην ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ ΓΔΗΑ. Ρν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη 
εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζα είλαη θαθεδαραξνπιαζηείν-εζηηαηφξην. 

  
Ζ κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Flocafe, αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη λέα δπλακηθή ζηελ εηαηξία 

θαη λα  βειηηψζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. 
 

2. Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
Θύθινο Δξγαζηώλ : Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2009 αλήιζε ζε 1.576.422 επξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε 4,5%, 

έλαληη 1.650.168 επξψ ην 2008. Ζ κείσζε θξίλεηαη σο κηθξφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.  

 

Θέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) : Ρα  θέξδε πξν 
ηφθσλ, θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)  κεηψζεθαλ θαηά 

21,6% ζηα 81.979 Δπξψ. Ρν πεξηζψξην ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA margin) δηακνξθψζεθε ζην 5,2%.Ζ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ νθείιεηαη 

ζε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θπξίσο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα ηνπ 

εζηηαηνξίνπ. 
 

Θέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT) : Ρα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBIT) ηνπ 
κεηψζεθαλ θαηά 57,6% ζηα 44.356 Δπξψ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα ηνπ εζηηαηνξίνπ. 

 
Θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΡ) : Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο κεηψζεθαλ θαηά 60,4% ζηα 39.310 Δπξψ. 

 

Δλζώκαηα Ξάγηα : Ρα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξίαο ηελ 31.12.2009 αλέξρνληαλ ζε 153.541 θαη αληηζηνηρνχλ 
ζην 37,8% έλαληη ηεο 31.12.2008 πνπ αλέξρνληαλ ζε 65.414 Δπξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 11,81% ηνπ Ππλνιηθνχ 
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Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. Δίλαη εκθαλέο φηη ε αλάγθε ελαξκφληζεο ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο. 
 

Ξειάηεο & Ινηπέο Απαηηήζεηο :  Νη Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο κεηψζεθαλ ζε 38.152 Δπξψ 
έλαληη 54.135 Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο 

Δηαηξίαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 9,4% έλαληη 9,7%. 

 

Ίδηα Θεθάιαηα : Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο αλέξρνληαη ζε 111.685 Δπξψ απφ 150.438 Δπξψ ην 2008. 

 
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο : Νη Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ηελ 

31.12.2009 αλήιζαλ ζε 213.124. Δπξψ έλαληη 275.161 Δπξψ ην 2008.  

 
Θαζαξέο Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο : Νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε 31.234 Δπξψ έλαληη 280.080 Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
 

 (Β) ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΔΓΝΛΝΡΑ 

 

 Πεκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο  

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 

 Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο. 

 

(Γ) ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Ζ Δηαηξία θάλεη ιηαληθέο πσιήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ή αβεβαηφηεηα είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ.  

(Γ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ  

 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αληηιακβαλφκελε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ εγρψξηνπ ρψξνπ ηεο 

καδηθήο εζηίαζεο, κε ηελ ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο πνπ ππέγξαςε ζηα ηέιε ηνπ 2008, ιεηηνπξγεί πιένλ κε ην 
ζχζηεκα Flocafe ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

ζηνπο πειάηεο. 

 
Ζ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο  

θαη γηα απηφ ε θίλεζε απηή αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε.  
 

(Δ) ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ  

 
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. 

 
Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζην Γ.Θ.Θ.Α γεία Α.Δ., ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηά 70% ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, χςνπο 17.500 Δπξψ., έλαληη 39.200 Δπξψ ηε ρξήζε 2008.  
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 Ζ εηαηξία πιήξσζε ζηελ ζην Γ.Θ.Θ.Α γεία Α.Δ. γηα ελνίθηα ην πνζφ ησλ 62.350 Δπξψ, έλαληη 66.000 

Δπξψ ηε ρξήζε 2008. 

 Ζ εηαηξία πνχιεζε ζηελ εηαηξία ζην Γ.Θ.Θ.Α γεία Α.Δ αγαζά θαζαξήο αμίαο 32.598 Δπξψ.  

 

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ   2009   2008 

ΚΔΙΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΠΚΒΝΙΗΝ ΚΗΠΘΝΗ   40.178   37.800 

ΠΛΝΙΑ     43.610   37.800 

 

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

 
(ΠΡ) ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ  

 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε 
δηαλνκή πνζνχ κεξίζκαηνο 25.000.Δπξψ. Πεκεηψλεηαη φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3697/2008 ζηα θέξδε 

πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο πξαγκαηνπνηείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηνπο κεηφρνπο κε ζπληειεζηή 

10%. 
 

 
 

Καξνχζη, 18 Καξηίνπ 2010  

Θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 

 
 

 

 
Αλαζηάζηνο Εστηφπνπινο   

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ  

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31Ζ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 

ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ (Γ.Ξ.Σ.Α.), ΩΠ 

ΔΣΝΛ ΗΝΘΔΡΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ 
 
Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΑΛΗΕ – ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΘΙΗΘΔΗΩΛ ΘΑΦΔΡΔΟΗΩΛ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ » ζηηο 18.03.2010 θαη 
έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.hygeia.gr, φπνπ θαη ζα 

παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε  κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ  ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή  Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

http://www.hygeia.gr/
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1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ζπλλεκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

Πεκ. 31/12/2009 31/12/2008

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Μη Κσκλοθορούνηα Σηοιτεία ηοσ Ενεργηηικού

Δλζώκαηα Πάγηα 7.1 153.541 65.414

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 28.500 30.000

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 300 0

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7.3 9.809 11.067

Πύλνιν 192.150 106.481

Κσκλοθορoύνηα Σηοιτεία ηοσ Ενεργηηικού

Απνζέκαηα 7.4 16.680 15.429

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.5 9.666 7.773

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 7.5 28.486 46.362

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 7.6 158.781 377.845

Πύλνιν 213.613 447.409

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 405.763 553.890

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ίδια Κεθάλαια

Μεηνρηθό θεθάιαην 7.7 60.000 60.000

Λνηπά απνζεκαηηθά 7.7 25.651 64.651

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 26.034 25.787

Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων 111.685 150.438

Μακροπρόθεζμες Υποτρεώζεις

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 7.9 48.152 53.185

Μαθξνπξόζεζκεο Πξνβιέςεηο 7.10 22.000 20.000

Πύλνιν 70.152 73.185

Βρατσπρόθεζμες Υποτρεώζεις

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 7.11 153.827 210.871

Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 7.12 10.802 36.342

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 7.8 0 18.764

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο 7.11 59.297 64.290

Πύλνιν 223.926 330.267

Σύνολο Υποτρεώζεων 294.078 403.452

Σύνολο Ιδιών Κεθαλαίων και Υποτρεώζεων 405.763 553.890

Ξνζά ζε €
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2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ζπλλεκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

Πεκ.
01/01-

31/12/09

01/01-

31/12/08

Ππλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Ξσιήζεηο 1.576.422 1.650.168

Θφζηνο πσιεζέλησλ 7.13 -481.734 -488.232

Κηθηό Θέξδνο 1.094.688 1.161.936

Έμνδα δηνίθεζεο 7.14 -225.831 -181.096

Έμνδα δηάζεζεο 7.14 -840.606 -876.861

Ινηπά έζνδα 7.15 30.222 941

Ινηπά έμνδα 7.15 -14.117 -338

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο 44.356 104.582

Σξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε 7.16 -5.762 -7.386

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 7.16 716 2.098

Θέξδε πξν θόξσλ 39.310 99.294

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.17 -14.060 -42.399

Θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 25.250 56.895

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
81.979  136.023  

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
44.356  104.582  

Θέξδε/Εεκίεο κεηά απφ Φφξνπο 25.250  56.895  

Ξνζά ζε €
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3.Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ζπλλεκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ

Ξνζά ζε €
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 
Θέξδε εηο Λένλ 

Ίδηα θεθάιαηα 

απνδηδόκελα 

ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο

πόινηπν ηελ 1/1/2008 60.000 64.651 24.889 149.540

Κεξίζκαηα 0 -56.000 -56.000

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0 0 -56.000 -56.000

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0 0 56.895 56.895

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0 0 56.895 56.895

πόινηπν ηελ 31/12/2008 60.000 64.651 25.784 150.435

πόινηπν ηελ 1/1/2009 60.000 64.651 25.784 150.435

Κεξίζκαηα 0 -39.000 -25.000 -64.000

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0 -39.000 -25.000 -64.000

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0 0 25.250 25.250

πόινηπν ηελ 31/12/2009 60.000 25.651 26.034 111.685



 

 

 13 

4.Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ζπλλεκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

01/01-

31/12/09

01/01-

31/12/08

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε Ξεξηόδνπ πξό θόξσλ από ζπλερηδ όκελε δξαζηεξηόηεηα 39.310 99.295

Ξξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 37.623 31.441

Κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ -5.033 15.777

Ξξνβιέςεηο 2.000

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα -716 -2.098

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.762 7.386

Πύλνιν πξνζαξκνγώλ 39.636 52.506

Ρακεηαθέο Ονέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξίλ ηνο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
78.946 151.801

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ -1.251 -5.271

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ -636 53.003

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 17.576 0

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιήλ ηξαπεδψλ) -43.579 113.826

-27.890 161.558
Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 51.056 313.359

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη -5.762 -7.386

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο -14.060 -25.893

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31.234 280.080

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ -124.249 -1.147

Αγνξέο αζψκαησλ παγίσλ 0 -30.000

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 716 2.098

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -123.533 -29.049

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -75.600 -56.000

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηε κεηνςεθία -32.400 0

Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ -18.765 -17.217

Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -126.765 -73.217

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -219.064 177.814

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 377.845 200.031

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 158.781 377.845

Ξνζά ζε €
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία 

 
Ζ ANIZ A.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν  ησλ εζηηαηνξίσλ – θαθεηεξηψλ θαη θπιηθείσλ. Oη Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηνπ 2009 απνηεινχλ ηελ 13ε εηαηξηθή ρξήζε. Ζ Δηαηξία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Καξνχζη. Νη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 18ε Καξηίνπ 2010. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηζεγκέλεο ζην ΣΑ εηαηξείαο Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ Α.Δ κε ηε κέζνδν 
ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.  

 

5.2 Γήισζε Ππκκόξθσζεο 

 
Νη  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ 

δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31/12/2009. 

 
Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 
αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηε Πεκείσζε 6, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε 

φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο. 

 
5.3  Βάζε Δπηκέηξεζεο 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, 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. 

 

5.4  Λόκηζκα Ξαξνπζίαζεο 

 
Νη παξνχζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο, 

δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. 

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αθξηβψο ίζα κε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνκνίσο γηα ηα 
πνζνζηά. 

 

5.5  Σξήζε Δθηηκήζεσλ 

 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 

θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Θξίζεηο, παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, 

ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα έζνδα θαη έμνδα, θαζψο θαη ηηο 
παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 

Νη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην 
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κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο. 
 

Νη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο θαη νη 
παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 6.1. 

 

5.6  Αιιαγή ζηηο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 

 

5.6.1 Αλαζθόπεζε Κεηαβνιώλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 

2009 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΞΣΑ 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 31/12/2009. Ρα παξαθάησ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη λέεο 
δηεξκελείεο είραλ γηα πξψηε θνξά εθαξκνγή θαηά ηε ρξήζε 2009: 

 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (αλαζεψξεζε 

2007) ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη εθαξκφζζεθε αλαδξνκηθά. Νη βαζηθέο αιιαγέο 
απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα, 

απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). 
Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Ξξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Νη λένη νξηζκνί ηνπ Ξξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή 

γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα 
Ξξφηππα. 

 
Νη λέεο απαηηήζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 1 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, 

αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». 

 
Ζ Δηαηξεία πξνέβε ζε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πξνηχπνπ ζπληζηά αλαδξνκηθή εθαξκνγή κηαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία δελ 
δηαθνξνπνηεί νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη 

παξαιεθζεί ε δεκνζίεπζε ηξίηεο ζπγθξηηηθήο ζηήιεο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 
 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 23 « Θόζηνο Γαλεηζκνύ» 

Ζ Δηαηξεία επίζεο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 23 « Θφζηνο Γαλεηζκνχ». Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 23 
θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά ζε απφθηεζε, 

θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ παγίνπ είλαη φηη 
απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Κία 

επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ 

παγίνπ. 
 

Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
πάγηα ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζπζηεκαηηθά αθφκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

έιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. 
 

Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αθνξνχζε ζηελ άκεζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ην 
ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

εμφδσλ απηψλ επεξεάδεη θαηά βάζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ φπσο θαη ηνλ ηξφπν 
παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο έλαληη απνζβέζεσλ).  
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Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ ζα επεξεάζεη ηελ Δηαηξεία.  
 

 ΓΙΞ 39 : «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΙΞ 39 γηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα ζε πεξηπηώζεηο αλαηαμηλόκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ   

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο λα εθηηκνχλ εάλ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίδνπλ έλα 
ελζσκαησκέλν παξάγσγν απφ έλα πβξηδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζσ ζηηο πεξηπηψζεηο αλαηαμηλφκεζεο 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ.  
 

 ηνζέηεζε ησλ Δηήζησλ Βειηηώζεσλ ηνπ 2008 

Ρν Γηεζλέο Ππκβνχιην Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΓΠΙΞ) πξνρψξεζε κέζα ζην 2009 ζηελ έθδνζε «Βειηηψζεηο 
ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο 2008» ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο 

ησλ ΓΞΣΑ θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κηθξψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε δηάθνξα πξφηππα νη νπνίεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο θαλφλσλ θαη λα απαιεηθζνχλ 

ηπρφλ αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ.  

 
Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη δελ έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία.  
 

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2009 αιιά δελ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 13: Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ 

Ρα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο 

κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ ρνξεγεί award 
credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε δσξεάλ ή ζε 

κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Ρα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε 

ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Γηεξκελεία 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award credits πξνγξακκάησλ 
πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο 

πψιεζεο. Ζ  ΔΓΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2008.  
 

 ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» – 

Ξξνϋπνζέζεηο Θαηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο.  

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη σο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ζεσξνχληαη κφλν νη 

πξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξαρψξεζεο.  

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/01/2009.  

 
 ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Βειηηώζεηο ζηηο Γλσζηνπνηήζεηο γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα»  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 7 εηζάγεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη ηξνπνπνηεί 
ηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Πε ζρέζε κε ηελ εχινγε αμία, ε ηξνπνπνίεζε 

απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε κηαο ηεξαξρίαο ηξηψλ επηπέδσλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, θαζψο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο θαη ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 
ην επίπεδν ηξία. Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Νη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο δελ απαηηείηαη λα 
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παξνπζηαζηνχλ  θαζψο απηφ δελ πξνβιέπεηαη  ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Ζ αλσηέξσ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009.  
 

 ΓΙΞ 32 - (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΙΞ 1 

(Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Σξεκαηννηθνλνκηθά 
Κέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή “puttable” κέζν).   

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 
(«puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Θεθάιαηα 

εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Νη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ 

επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ηα 
Ξξφηππα θαη νη δηεξκελείεο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.  

 
5.6.2 Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξόσξα από ηελ επηρείξεζε  
 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα 

ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ην ΓΠΙΞ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ, ηα νπνία φκσο δελ 
είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη 

πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη. 
 

 ΓΙΞ 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΙΞ 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  
 

 

 
Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2009. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ Δηαηξεία. 

 

 ΓΙΞ 32-(Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ραμηλόκεζε 

Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ 
ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα 

έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ 15: Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

Πθνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 
 Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 11 ή ηνπ ΓΙΞ 18. 

 Ξφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ. 

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε 
απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

ππεξγνιάβσλ. 

 
Νη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 

αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 
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Ζ ΔΓΓΞΣΑ 15 «Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιίηηθέο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 8. Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 636/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ 
ΔΓΓΞΣΑ 15, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη 

κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνύ 

Νη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 

κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπφο ηεο Γηεξκελείαο 16 είλαη ε παξνρή 

θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην 
αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά 

πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε 
δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 
Ζ Γηεξκελεία 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα 

θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία 
εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 
αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ» 
εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Νθηψβξε 2008. 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 460/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΞΣΑ 16, ην αξγφηεξν απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009. 

 
 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 
πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

 

Πθνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη 
ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.  

 

Ζ Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο κε Ρακεηαθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη απφ 
ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Πχκθσλα κε 

ηνλ Θαλνληζκφ 1142/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΞΣΑ 17, ην αξγφηεξν απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Νθησβξίνπ 2009.  

Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο 
Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην ΓΞΣΑ 3 (φπσο 

αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην ΓΙΞ 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην ΓΞΣΑ 5 (φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη. Ζ 

δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ Δηαηξεία. 

 ΔΓΓΞΣΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 
18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη 
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απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν 

ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε 
ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα 

παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. 
 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ 
πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ 
ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε 
αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  

 
Ζ ΔΓΓΞΣΑ 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 01/07/2009. Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 
1164/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΞΣΑ 18, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Νθησβξίνπ 2009. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη 

εθαξκφζηκε ζηελ Δηαηξεία. 
 

5.6.3 Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 
αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. 

 

Δπηπιένλ, ε ΓΠΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 
 

 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Ρν ΓΠΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 
απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 
2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

 

Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ). 

 
Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν 

έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

 
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη 

επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε 
επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  
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Ρν ΓΠΙΞ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Θαλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ 
ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Νη ηξνπνπνηήζεηο 
ζην ΓΞΣΑ εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2010. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 
 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 

Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη 
εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. 

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

Ππγθξηηηθή Ξιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 

Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά  

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 
ΓΞΣΑ 7 ‘Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο’. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 
Δηαηξεία. 

 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε 

ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. Ππγθεθξηκέλα, 
θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ 
θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Ρξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 
ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη 
εθαξκφζηκε ζηελ Δηαηξεία. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμόθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ Ρίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 
νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 
«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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Ξξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 19, ππήξρε ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ λέα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010, θαη επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζε. 

 
Ζ Γηεξκελεία 19 αθνξά κφλν ηε ινγηζηηθή ηνπ νθεηιέηε ζε ηέηνηεο αληαιιαγέο. Γελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε 

πηζησηήο είλαη επίζεο άκεζνο ή έκκεζνο κέηνρνο θαη ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ή φηαλ ν πηζησηήο θαη ε 

νληφηεηα ειέγρνληαη απφ ην ίδην κέξνο ή κέξε πξηλ θαη κεηά ηελ ζπλαιιαγή θαη ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο 
πεξηιακβάλεη δηαλνκήο θεθαιαίνπ απφ ή ζηελ νληφηεηα. Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εμνθινχληαη 

κέζσ έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ππνρξέσζεο  είλαη επίζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο. 

 
Ζ Γηεξκελεία 19 απαηηεί απφ ηνλ νθεηιέηε λα αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

πνπ έρεη εμνθιεζεί κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο σο εμήο: 

• ε έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζηνλ νθεηιέηε γηα εμφθιεζε κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή 
ελφο ηκήκαηνο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 41 ηνπ ΓΙΞ 39 ε νληφηεηα επηκεηξά ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ εθδίδνληαη ζηελ 
εχινγε αμία, εθηφο εάλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα  

• εάλ ε εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

εχινγε αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη εμνθιεζεί 
• ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη θαη ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010.  
 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο πξνζαξκνγέο έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο γηα ηηο εηήζηεο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ελψ πξνγελέζηεξε 
εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.  

 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

 

6. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

 

Νη 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:  

 
6.1 Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρα 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. 

 
Ρα 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. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηα 



 

 

 22 

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. Πηελ 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. 

 

Ρα 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. 
 

6.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Ρα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεσο κεησκέλν θαηά ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζή ηνπο πιένλ ηνπο θεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνπο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ελζψκαηα πάγηα, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά 
νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παγίσλ 

απηψλ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
 

Νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν       

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 
 

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε εηήζηα 
βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξά 
(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζη’ απνηειέζκαηα. 

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

ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζη' απνηειέζκαηα.  
 

6.3 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

 

Ρα 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. Ρα 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 Ρακεηαθψλ Ονψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ 

είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ άιια 
ζηνηρεία θαη νκάδεο ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ. 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. Πε 
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. 

 
Νη 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 
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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. 
 

6.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 
Νη 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. 

(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.  

Ππκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ 

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

6.5 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 
Νη 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. Νη 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. Ρν 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. Ρν 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. 
 

6.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

 
Ρα 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. 

 
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζχληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ Θαηαζηάζεσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα  

απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 
 

6.7 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 
Ρν 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 

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

θαζαξά απφ θφξνπο. 
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(β) Κεξίζκαηα κεηνρώλ 

 
Ρα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
6.8 Γάλεηα 

 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ 
ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ 

βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα ην 

δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

6.9 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.  
 

 Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ θάζε κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ 
ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή άιια θνξνινγηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ. 

Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ 

θεξδψλ ηεο θάζε 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. Ν 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. 

 

Νη 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. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ρξήζε. 

 

Νη 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. 
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Ν 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. 

 

Νη 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. 
 

6.10 Ξξνβιέςεηο 

 
Νη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ: 

 πάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, 

 Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,  

 Ρν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 
Νη 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. 

 

Νη 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. Ρν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  

 
Πε 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. 

 

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Ξηζαλέο 

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. 

 
6.11 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν 

απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

(α) Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

 
Ρν έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη αθνξά ζηελ παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαγλσξίδεηαη ζηελ ίδηα 
ρξήζε πνπ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο ηερλνγλσζίαο.      
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Ρν έζνδν ππνζηήξημεο ησλ ζπγαηξηθψλ ζηνλ δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα θαη ζπληνληζκνχ ησλ Ρξαπεδψλ 

ηνπ Γηθηχνπ ινγίδεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ 
θφζηνο.  

 

(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ 

 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε. 

 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

 
Ρα 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. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 
ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

 (δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 

 
Ρα κεξίζκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο δει. θαηά ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο θάζε εηαηξίαο. 
 

Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσµέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 
ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 
6.12 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Ξαξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  

 

Ραμηλόκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο 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 ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ν Όκηινο 

έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη 

επελδχζεηο θαη ηα παξάγσγα πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκνπ 

θέξδνπο. 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά 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 ηνπ 

Νκίινπ, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 (β) Δθηηκήζεηο θαη πνζέζεηο 

 
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη 
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νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο 

ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ν Όκηινο 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.  
 

 Ξξόβιεςε γηα Φόξν Δηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΙΞ 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. 

 
Ζ Δηαηξεία, πξνρψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ππγθεθξηκέλα, 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%.  
 

 Ξξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 

Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ 

ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ 

ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο 
επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 
επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 Δλδερόκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Ζ Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δελ ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2009. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο. 

 
6.13 Ππγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.  
 



 

 

 28 

7. Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

7.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (κεηαθνξηθά κέζα, ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο 
θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε θαη ππνζήθεο. 

 

 
 
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξία θαηέρεη σο κηζζσηήο ζχκθσλα 

κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 
 

7.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο 31/12/2009 αθνξνχλ δηθαίσκα ρξήζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη 

αλαιχνληαη σο εμήο 

 

 
 

7.3 Αλαβαιιόκελνο θόξνο 

 

Ξνζά ζε €

Θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Δπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο
Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008 6.102 25.196 89.370 106.844 227.512

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.081 -15.808 -44.685 -69.230 -131.804

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008 4.022 9.388 44.685 37.614 95.708

Ξξνζζήθεο 0 0 0 1.147 1.147

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -715 0 -17.874 -12.852 -31.441

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008 6.102 25.196 89.370 107.991 228.659

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.796 -15.808 -62.559 -82.083 -163.245

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008 3.307 9.388 26.811 25.908 65.414

Θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Δπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο
Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2009 6.102 25.196 89.370 107.991 228.659

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.796 -15.808 -62.559 -82.081 -163.245

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2009 3.306 9.387 26.811 25.910 65.414

Ξξνζζήθεο 2.250 4.335 8.330 109.334 124.249

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -781 -3.457 -27.228 -4.656 -36.122

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 8.352 29.531 97.700 217.325 352.908

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -3.577 -19.265 -89.787 -86.737 -199.367

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 4.775 10.265 7.913 130.588 153.541

Ξνζά ζε €

Άδεηεο

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008 0,00

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008 0

Ξξνζζήθεο 30.000,00

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008 30.000

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008 30.000

Άδεηεο

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2009 30.000

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2009 30.000

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -1.500

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 30.000

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -1.500

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 28.500
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Ρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο ρξήζεο 2010, αλέξρεηαη ζε 24%. 

 
Απφ ην 2011 έσο ην 2014 ν ζα κεηψλεηαη εηήζηα θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θαη ζα αλέιζεη ηειηθά ζε 20%. 

Ν ηζρχνλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ζα ππφθεηηαη ε Δηαηξία γηα ηε ρξήζε 

2009, είλαη ίζνο κε 25%. 
 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο 
θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο:  

 
  31/12/2009 31/12/2008 

  Απαίηεζε πνρξέσζε Απαίηεζε πνρξέσζε 

Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 9.809 0 11.066 0 

Ππκςεθηζκόο 9.809 0 11.066 0 

πόινηπν 9.809 0 11.066 0 

 

7.4 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2009 31/12/2008 

Ξξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα 16.680 15.429 

Πύλνιν 16.680 15.429 

 

7.5 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο/Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε 
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαη βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε. 

Δπίζεο, ηα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

 

 
      

7.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

 

31/12/2009 31/12/2008

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 68 40

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 9.598 7.732

Πύλνια 9.666 7.772

Ξνζά ζε €

31/12/2009 31/12/2008

Σξεψζηεο Γηάθνξνη 20.438 13.038

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 5.540 4.100

Ινηπέο Απαηηήζεηο 2.507 29.224

Θαζαξέο απαηηήζεηο Σξεσζηώλ 28.486 46.362

Ξνζά ζε €
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Ρν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 3,74% (3,91% ην 2008). Ρα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
 

 
 

7.7 Ίδηα θεθάιαηα 

 
i) Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήξρεην ζε 20.000 θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί 

πιήξσο θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε 
δηαλνκή πνζνχ 1,30 Δπξψ αλά κεηνρή, έλαληη 2,80 Δπξψ αλά κεηνρή γηα ηε ρξήζε 2008. Ρν πνζφ απηφ ζα 

δνζεί κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο. Πεκεηψλεηαη φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Λ.3697/2008 ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο πξαγκαηνπνηείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηνπο 

κεηφρνπο κε ζπληειεζηή 10%. 
 

ii) Ινηπά Απνζεκαηηθά 

 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο κεηαβιήζεθαλ θαηά 39.000 Δπξψ, πνπ αθνξά ην κέξηζκα ηνπ 2008. 
 

 
7.8 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 

Ρα δάλεηα ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο 31/12/2009 31/12/2008 

  πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 18.765 

  Πύλνιν 0 18.765 

        

  Πύλνιν δαλείσλ 0 18.765 

    31/12/2008 31/12/2007 

  Κέρξη 1 έηνο 0 18.765 

  Απφ 1 έσο 5 έηε 0 0 

    0 18.765 

        

  πνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   

  Διάρηζηεο πιεξσκέο κηζζσκάησλ: 31/12/2009 31/12/2008 

  Κέρξη 1 έηνο 0 20.230 

  Απφ 1 έσο 5 έηε 0 0 

    0 20.230 

    
 

  

  
Κειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
θφζηνπο ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 0 1.235 

    0 1.235 

  

Ξαξνύζα αμία ππνρξέσζεο ρξεκαηνδνηηθώλ 
κηζζώζεσλ 

  

  31/12/2009 31/12/2008 

  Κέρξη 1 έηνο 0 18.995 

  Απφ 1 έσο 5 έηε 0 0 

31/12/2009 31/12/2008

Κεηξεηά ζην ηακείν 19.405 40.155

Ρακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 139.376 337.690

Πύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 158.781 377.845

Ξνζά ζε €



 

 

 31 

    0 18.995 

Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2009 θαη 2008, είλαη ηα 
παξαθάησ: 

 

 
 

7.9 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

 

Ν εηαηξεία έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ’ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ αλάιπζε ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο έρεη σο εμήο : 

 
 

 

 
    

Νη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 
  31/12/2009 31/12/2008 
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,00% 5,00% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4,00% 4,00% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαηαθή δσή 25,74% 25,74% 

Mέζα πξαγκαηηθά επηηόθηα

EUR

Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο (βξαρππξόζεζκνο) 6,50%

31/12/2009 31/12/2008

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 48.152 53.185

Πύλνιν 48.152 53.185

Ξνζά ζε €

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδ νληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη :

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 3.920 15.777

Θφζηνο ηφθσλ πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ 2.659 -

Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεµηέο αλαγλσξηζκέλα κέζα ζην έηνο (11.612) -

Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ 

απνηειεζκάησλ
(5.033) 15.777

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδ νληαη ζηνλ ηζνινγηζκό είλαη:

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Ξαξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζµέλσλ παξνρψλ πνπ 

είλαη πιήξσο ή ελ µέξεη ρξεµαηνδνηνχµελεο
48.152 53.185

Θαζαξή ππνρξέσζε γηα ζπληάμεηο ζηνλ ηζνινγηζκό 48.152 53.185

Κεηαβνιέο ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρώλ έρνπλ σο εμήο :

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

πόινηπν αξρήο ρξήζεο 53.185 37.408

Θφζηνο απαζρφιεζεο 3.920 15.777

Θφζηνο ηφθσλ 2.659 -

Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε) (11.612) -

πόινηπν ηέινπο ρξήζεο 48.152 53.185

01/10-31/12/2009 01/01-31/12/08

31/12/200831/12/2009

31/12/2009 31/12/2008
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7.10 Ξξνβιέςεηο γηα ππνρξεώζεηο θαη έμνδα 

 
Νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ  ηελ Δηαηξία αλαγλσξίδνληαη εθ’ φζνλ ππάξρνπλ παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαξηέο 

ππνρξεψζεηο σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ, εθ’ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εθθαζάξηζεο ηνπο κέζσ 

εθξνψλ πφξσλ, θαη εθ’ φζνλ ε ππνρξέσζε ηνπ πνζνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Δλδερφκελεο 
απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ νθειψλ. 

 
 
7.11 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο/Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο 

έρεη σο εμήο: 

 
 

 
 

7.12 Ρξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

        31/12/2009 31/12/2008 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 10.802 36.342 

Πύλνιν       10.802 36.342 

 

7.13 Θόζηνο πσιεζέλησλ 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
 

 
 

Ινηπέο 

Ξξνβιέςεηο

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2008 10.000

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 10.000

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2008 20.000

Ινηπέο 

Ξξνβιέςεηο

πόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2009 20.000

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 2.000

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 22.000

Ξνζά ζε €

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

31/12/2009 31/12/2008

Ξξνκεζεπηέο 400 77.421

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο 136.856 50.116

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 0 22.798

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 16.571 60.536

Πύλνιν 153.827 210.871

Ξνζά ζε €

Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο

31/12/2009 31/12/2008

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 37.807 20.783

Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 20.453 6.683

πνρξεψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ 1.037 0

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 0 36.824

Πύλνιν 59.297 64.290

Ξνζά ζε €

Θόζηνο πσιεζέλησλ 31/12/2009 31/12/2008

ιηθά πνπ αλαιψζεθαλ 481.734 488.232

Πύλνιν 481.734 488.232



 

 

 33 

7.14 Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο 

Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

 

 

 
7.15 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Ρα ινηπά έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα   

  
31/12/2009 31/12/2008 

Ινηπά έζνδα 30.222 941 

Πύλνιν 30.222 941 

      

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα   

  
31/12/2009 31/12/2008 

Ινηπά έμνδα 14.117 338 

Πύλνιν 14.117 338 

 

7.16 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα  

Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   

  
31/12/2009 31/12/2008 

Σξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  173 327 

Ρφθνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κηζζψζεσλ 5.589 7.059 

Πύλνιν 5.762 7.386 

   Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   

  
31/12/2009 31/12/2008 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 716 2.098 

Πύλνιν 716 2.098 

Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/2009 31/12/2008

Aκνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ 40.178 37.800

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 5.599 30.254

Ξαξνρέο ηξίησλ 127.604 73.955

ιηθά πνπ αλαιψζεθαλ 6.341 0

Φφξνη - ηέιε 1.601 2.288

Γηάθνξα έμνδα 8.760 8.496

Απνζβέζεηο 33.748 28.303

Ξξνβιεςεηο εθκεηαιιεπζεσο 2.000 0

Πύλνιν 225.831 181.096

Έμνδα δηάζεζεο 31/12/2009 31/12/2008

Aκνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ 748.030 751.567

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 4.650 0

Ξαξνρέο ηξίησλ 52.998 24.747

ιηθά πνπ αλαιψζεθαλ 22.556 0

Γηάθνξα έμνδα 8.497 97.409

Απνζβέζεηο 3.874 3.138

Πύλνιν 840.606 876.861
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7.17 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

7.18 Γεζκεύζεηο  

Νη δεζκεχζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

  2009   2008 

  
Διάρηζηεο 
πιεξσκέο 

Ξαξνύζα αμία 
πιεξσκώλ   

Διάρηζηεο 
πιεξσκέο 

Ξαξνύζα 
αμία 

πιεξσκώλ 

Κέζα ζε έλα έηνο 0 0   20.230 18.995 

Πχλνιν ειάρηζηεο θαηαβνιήο κειινληηθψλ κηζζσκάησλ 0 0   20.230 18.995 

Κείνλ: Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0 0    -1.235 0  

Πύλνιν ειάρηζησλ πιεξσκώλ κίζζσζεο 0 0   18.995 18.995 

          

 
Γελ ππάξρνπλ δνζκέλεο εγγπήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2009.  

 

7.19 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο 

 
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο 

 
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο πέξαλ ηεο πξφβιεςεο πνζνχ 2.000 Δπξψ γηα 

δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε 

ρξήζε. Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη ρξήζεηο 2007 – 2009. 
  

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 

Δηαηξία 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 Δηαηξίαο. 

 

01/01-

31/12/09

01/01-

31/12/08

Ρξέρνλ έμνδν θφξνπ 10.802 36.341

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ 1.258 0

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ 0 -3.943

Ξξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο 2.000 10.000

Πύλνιν 14.060 42.398

Θέξδε πξν Φφξσλ 39.310 39.310

Ππληειεζηήο Φφξνπ 25% 25%

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ 9.828 9.828

Ξξνζαξκνγέο γηα Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα 

θνξνινγηθνύο ζθνπνύο

 - Κε Δθπηπηψκελεο Γαπάλεο 2.232 0

 - Ινηπέο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε 2.000 32.571

Πύλνιν 14.060 42.398

Ξνζά ζε €
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7.20 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

 
 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε. 
 

 

Ξαξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 
Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ   2009   2008 

ΚΔΙΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΠΚΒΝΙΗΝY ΚΗΠΘΝΗ   40.178   37.800 

ΠΛΝΙΑ     40.178   37.800 

 
Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο.  

 

8. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ  

 
Ζ Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη.  Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη εμεγείηαη πην θάησ: 

 

(α) Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

 
Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο 

αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ρα έζνδα θαη ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο είλαη νπζηαζηηθά 

αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξία δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ 
ηφθν θαη δελ δαλείδεηαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα.   

 

(β) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξία δελ έρεη πςειά 
πηζησηηθά ππφινηπα ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο, δεδνκέλνπ φηη νη κέζεο εκέξεο είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο είλαη πνιχ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ Δηαηξία 

ΞΩΙΖΡΖΠ (Θνιώλα)

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ (Γξακκή)
Γ.Θ.Θ.Α.  

ΓΔΗΑ  Α.Δ.
ANIZ A.E. ΠΛΝΙΝ

Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ  Α.Δ. 0 32.598 32.598

Y-LOGIMED A.E. 0 31 31

ANIZ A.E. 75.809 0 75.809

ΠΛΝΙΝ 75.809 32.629 108.439

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΓΝΟΔΠ - ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1.1.2009 - 31.12.2009

ΑΞΑΗΡΖΠΖ (Θνιώλα)
ΞΝΣΟΔΩΠΖ (Γξακκή) ANIZ A.E. ΠΛΝΙΝ

Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ  ΑΔ 9.221 9.221

ΚΖΡΔΟΑ A.E. 377 377

ΠΛΝΙΝ 9.598 9.598

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΖΛ 31.12.2009
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εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε 

θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ 
ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο. 

 

(γ) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ 
αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.  Ζ Δηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δεδνκέλνπ 

φηη νη θχξηεο ζπλαιιαγέο ηεο φπσο νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη νη πσιήζεηο ηεο πξνο ηξίηνπο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επξψ. Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ή Ξαζεηηθνχ εθθξαζκέλα ζε Μέλν 
Λφκηζκα.  

 

(δ)  Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Νη θχξηεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

 
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

 εληόο 6 κελώλ 
Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 

 Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 153.827 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 70.099 

Πύλνιν 223.926 

 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξίαο  
 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο  

 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία  
 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Θιάδν ζηνλ 
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. 

 
9. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 

 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ Γ.Π.  Ν  ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ  Ν ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

 

 

 

Αξεηή Πνπβαηδφγινπ 

  

 

 

 

Αλαζηάζηνο Εστηφπνπινο  

  

 

 

 

Ληθφιανο Σξνλφπνπινο 
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