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Α. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ 

ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ 

ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 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 
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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. 

 

 

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 

 

 

 

Καλψιεο Κηραιηφο 

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

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Α.Δ» 

ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

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

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

 
 

Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο 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 Δηαηξεία ελδέρεηαη 

λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2010 θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 
θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ. 

 
 

(Α) ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

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

 
Ζ Σξήζε ηνπ 2009, ραξαθηεξίδεηαη σο κηα θαιή ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία, ηφζν απφ πιεπξάο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο επελδχζεσλ. Ζ επηηπρία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο 

απνηππψλεηαη ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο 2009 απνδεηθλχνληαο φηη ε Δηαηξεία δηαηήξεζε ηα πςειά 
επίπεδα θεξδνθνξίαο φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ζπλερίδνληαο ηελ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ζηνλ 

θιάδν ησλ Ηδησηηθψλ Καηεπηεξίσλ.  
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Κάξηην 2009 ην ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. πξνρψξεζε ζε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΙΖΡΩ Α.Δ., κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απφ 43,99% ζε 44,05%. 
 

 
2. Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2009 αλήιζε ζε 24,6 εθ. Δπξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,58 %, έλαληη 24,2 εθ. Δπξψ 
ην 2008. Ρα ιεηηνπξγηθφ θέξδνο αλήιζε ζε 3,21 εθ. επξψ έλαληη 3,17 εθ. Δπξψ ην 2008, απμεκέλν δειαδή 

θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ρα Θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ην 2009 αλήιζαλ ζε 4,49 εθ. Δπξψ απφ 4,72 ην 2008, 

ζεκεηψλνληαο κηα κείσζε θαηά 4,8%, ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε ζε 3,13 εθ. 
Δπξψ απφ 3,10 εθ. Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1%. Ρέινο, ηα θέξδε κεηά θφξσλ 

αλήιζαλ ζε 2.1 απφ 2.5 εθ. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 15,2% θπξίσο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
ρξήζε. 

 

 

(Β) ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  
(δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
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αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. Ζ 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 
 

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

 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

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

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 

 
1. Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 

φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη κε θπκαηλφκελν 

επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. Ν παξαθάησ 

πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα 
ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. 

 

 

 
 
 

2.  Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο 

θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 
κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 είρε σο εμήο: 
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Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

 

3. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο  
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2009 θαη 31.12.2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Δπίζεο ζηνλ θάησζη πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη 
ζε θαζπζηέξεζε, αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί:  

 
 
 

4. Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 

θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη 
ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη 

θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη 

ην δαλεηζκφ. 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ. Ρν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχεηαη σο εμήο:  
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(Γ) ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. 

 
Νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Λ.3016 (Άξζξν 2, Ξαξ.4) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 

18.03.2010. 

 
Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Ρν κέξηζκα ηεο Ιεηψ Ππκκεηνρψλ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 2008 απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ιεηψ ΚΓΣΘ 

Α.Δ. χςνπο € 407 ρηι., έλαληη 636 ρηι. γηα ηε ρξήζε 2007. Ρα κεξίζκαηα έρνπλ θαηαβιεζεί νινζρεξψο 

θαηά ηελ 31.12.2009 θαη 31.12.2008 αληίζηνηρα. 

 Νη αγνξέο ηεο Ιεηψ ΚΓΣΘ Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εηδηθψλ πιηθψλ θαη 

πιχζεο ηκαηηζκνχ απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ γεία, Y – Logimed χςνπο € 1,5 εθ., 
έλαληη € 702 ρηι. ηε ρξήζε 2008. 

 
 

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε 
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(Γ) ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 

 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο θαηά € 1,10 αλά κεηνρή. 

Ρν πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Καξνχζη, 18 Καξηίνπ 2010 

Θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 

 

 
 

 
Θενθάλεο Πηάζεο  

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ  

31ε 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 «ΙΖΡΩ ΚΓΣΘ Α.Δ.» ζηηο 
18.03.2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.leto.gr, φπνπ 

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

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ 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 Δηαηξείαο, 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.leto.gr/
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1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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3. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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4. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

(Έκκεζε Κέζνδνο) 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

Ζ εηαηξία « ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ, ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΔ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΙΖΡΩ ΑΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Ηδξχζεθε ην 1969 σο Δ.Ξ.Δ. απφ καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο, έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζελαίσλ. Ρελ 

1/3/1991 έγηλε κεηαηξνπή ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε Α.Δ.. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 απαζρνινχζε 290 
ππαιιήινπο ζπλνιηθά.  

Ζ εηαηξεία ιεηηνχξγεζε αξρηθά απνθιεηζηηθά σο Καηεπηηθή θιηληθή ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε κεηθηή 
θιηληθή. Γηαζέηεη 100 θιίλεο ζε ηξεηο νξφθνπο ζην ηδηφθηεην θαηά 60,3% θηήξην επί ηεο νδνχ Κνπζψλ 7-13 

ζηελ Αζήλα. 

Δθηφο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ εηαηξεία απαζρνινχληαη θαη ζπλεξγάηεο ηαηξνί 
θπξίσο Καηεπηήξεο-Γπλαηθνιφγνη αιιά θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ.  

Νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 
Πηηο 31 Νθησβξίνπ 2007 ε εηαηξεία θαηέζηε ππνζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΓΔΗΑ ΑΔ» ηεο νπνίαο νη κεηνρέο 

έρνπλ εηζαρζεί θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α.Α. 

 

6. Ξιαίζην Θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

6.1 Γήισζε Ππκκόξθσζεο 
 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 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 Δηαηξεία 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 7, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε 
φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο. 

 
6.2  Βάζε Δπηκέηξεζεο 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, 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. 

 
6.3  Λόκηζκα Ξαξνπζίαζεο 

 

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

δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 
θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο. 

 
6.4  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 Δηαηξείαο. Θξίζεηο, παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο 
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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 
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 7. 
 

6.5  Αλαθαηαηάμεηο Θνλδπιίσλ Ξξνεγνύκελεο Σξήζεο 
 

α) Αλαθαηαηάμεηο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 
 
Ξνζφ € 1.385.784,88 ην νπνίν αθνξνχζε Ινηπέο Απαηηήζεηο κεηαθέξζεθε απφ ην θνλδχιη «Ξειάηεο θαη 

Ινηπέο εκπνξηθέο Απαηηήζεηο» ζην θνλδχιη «Ινηπά Θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ». Δπίζεο πνζφ € 
120.000 ην νπνίν αθνξνχζε πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο κεηαθέξζεθε απφ ην θνλδχιη 

ησλ Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ «Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο» ζην θνλδχιη ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

πνρξεψζεσλ «Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο». Ρέινο, πνζφ 2.710.581,08 ην νπνίν αθνξνχζε Ινηπέο 
πνρξεψζεηο κεηαθέξζεθε απφ ην θνλδχιη «Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο» ζην θνλδχιη «Ινηπέο 

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο». 
 

β) Αλαθαηαηάμεηο Απνηειεζκάησλ Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ 
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Νη αλαθαηαηάμεηο αθνξνχλ δηάθνξεο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο πιένλ παξαθνινπζνχληαη σο έμνδν δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, έπεηηα απφ ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο. 
 

6.6 Αιιαγή ζηηο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 

 

6.6.1 Αλαζθόπεζε Κεηαβνιώλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 
2009 

 
Ζ εηαηξεία 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 εηαηξεία πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (αλαζεψξεζε 
2007) ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 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 εηαηξεία πξνέβε ζε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». 
Ζ εθαξκνγή  ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζπληζηνχλ 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 ΓΞΣΑ 8 «Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». 

Ρν ΓΞΣΑ 8 έρεη εθαξκνγή κφλν γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλεπψο ην πξφηππν δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
Ζ πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ γεία. 

 
 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 23 « Θόζηνο Γαλεηζκνύ» 

Ζ εηαηξεία 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 
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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).  

Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ζα επεξεάζεη ηελ εηαηξεία ζην βαζκφ, πνπ ζα πξνβεί ζηε 
θαηαζθεπή λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ.  

 

 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 27: «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ηνπ 

ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ» όζνλ αθνξά ην θόζηνο θηήζεο ζπκκεηνρώλ ζε 
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο θαη πηνζέηεζε ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 28: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 
ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγγελείο».  

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ην θφζηνο θηήζεο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε 
θνηλνπξαμίεο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, δελ επεξεάδεηαη πιένλ απφ δηαλνκέο θεξδψλ πνπ 

είραλ ζρεκαηηζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Νη ελ ιφγσ δηαλνκέο ζα 
θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επήιζαλ 

επίζεο αιιαγέο ζην ΓΙΞ 36 – Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα ηελ 
απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. Πε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά 

ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε 
δηαδηθαζία ζπληάμεσο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, δίλνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ εχινγε αμία 
ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία πνπ απηέο είραλ κε ην πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Πε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηα Ξξφηππα, νη απμήζεηο ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζπγαηξηθψλ είραλ ηνλ ίδην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φπσο θαη ζηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ κε 
αλαγλψξηζε ππεξαμίαο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Ζ επίδξαζε απφ ηε κείσζε κηαο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή 

πνπ δελ πεξηέθιεηε απψιεηα ειέγρνπ, αλαγλσξηδφηαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαλ. Πχκθσλα, κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 27 φιεο νη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο ζπκκεηνρψλ 

ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξίδνληαη απ‟ επζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα κε θακία επίδξαζε ζηελ ππεξαμία 

θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Πε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ κηαο ζπγαηξηθήο σο απνηέιεζκα 
κηαο ζπλαιιαγήο, ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν απαηηεί ε εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηελ απναλαγλψξηζε φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ, ζηελ ηξέρνπζα 
αμία ηνπο. Νπνηνδήπνηε δηθαίσκα παξακέλεη ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία, αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. Θέξδνο ή Εεκηά απφ ηελ απψιεηα ηνπ 
ειέγρνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ, αλ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο, θαη ησλ πξνζαξκνγψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία. 

 
 Ξξόσξε ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3: «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 27: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 

ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 
κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη 

απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ 
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κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ρν 

πξφηππν απηφ δελ έρεη επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 
 

 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 ηαμηλφκεζεο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ. Ρν πξφηππν απηφ δελ 

έρεη επίδξαζε ζηελ εηαηξεία, εθφζνλ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο παξάγσγα ζηνηρεία.  
 

 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 εηαηξεία.  

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

 
 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. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, θαζψο δελ εθαξκφδεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 

 
 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. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ 

αλαζεψξεζεο, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. 

 
 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 
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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 
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 εηαηξείαο. Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ 

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

6.6.2 θαη 6.6.3 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα Ξξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ ζα πηνζεηήζεη ε εηαηξεία ζε 
κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

 

6.6.2 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 ε εηαηξεία 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 ηεο 
εηαηξείαο. 

 

 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 εηαηξείαο. 

 
 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. 
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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. 

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 εηαηξεία. 

 ΔΓΓΞΣΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 
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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 
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 εηαηξεία. 
 

6.6.3 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. 

 



 
 

 25 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

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 εηαηξείαο. 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 εηαηξείαο. 
 

 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 εηαηξείαο. 

 
 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 
εηαηξεία. 

 

 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 εηαηξεία. 
 

 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 
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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. 

 

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

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξείαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

7. 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:. 

 

7.1 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Ξαξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 
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Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 

ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  
 

Ραμηλόκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε 

Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε 
Δηαηξεία 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 ηεο 
εηαηξείαο, 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 

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 ηεο εηαηξείαο θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 

ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, 
βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη 

ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.  
 

 Απνκείσζε Δλζώκαησλ Ξαγίσλ 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ 
ρξήζεο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα 

ηακεηαθήο ξνήο θαη επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία 
ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31/12/2009 ε 

Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 7.5). 

 

 Δθηίκεζε Δύινγεο Αμίαο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο, απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

εθηίκεζεο. Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο 

αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ην κέζν, φπσο επηρεηξεκαηηθφο 
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θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θηι., θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ 

ζε πεξίπησζε απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 
 

 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. 
 

Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο.  
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην 

θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα 
θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

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

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 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%. Αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη ε πξφβιεςε (έμνδν 
ρξήζεσο) γηα ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν  αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζεκείσζε 8.14. 

 

 Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκώλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ 

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνρσξεί ζε 
δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξείαο, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή πεξεζία, 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 8.14). 
 

 Ξξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 

Ζ εηαηξεία 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 εηαηξείαο 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 εηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 
επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 

 Ξξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Ξξνζσπηθνύ 

Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή 
κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε 
ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη 

ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 

8.12). 
 

 Δλδερόκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο 

Ζ εηαηξεία 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 εηαηξείαο 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. 
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Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζεκείσζε 8.27). 
 

7.2 Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ  παξέρνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο 

πεξηνρέο.  
 

H Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ, εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα. 

 
7.3 Δλνπνίεζε 

 

(α) Θπγαηξηθέο 
 

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ 

δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηε κεηξηθή εηαηξία θαηά ηνλ ρξφλν 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή 

αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

 
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο εμαγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο 

ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ 
εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 

θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε απνηηκψληαη θαηά ηελ εμαγνξά 
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,  θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο 
είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη 

άκεζα ζη‟ απνηειέζκαηα.  

 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ εηαηξεηψλ κε ηε κεηξηθή εηαηξεία απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο, επίζεο απαιείθνληαη 
εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη 

ινγηζηηθέο κέζνδνη ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία.  

 

Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηαηί ελνπνηείηαη απφ ην ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ.  
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(β) Ππγγελείο 

 
Πηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε εηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 

θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
 

Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 
θαηαρσξείηαη ζη‟ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 

θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 

Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  

Ρν κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ 

εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ 
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε εηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 

έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 
εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 

Πηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε Δηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 

θαηαρσξείηαη ζη‟ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 

θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 
πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 

 

Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 

Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  
 

Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 
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έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 

εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 
Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηαηί ελνπνηείηαη απφ ην ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ.  

 

7.4 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 
 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα 

παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 
 

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 
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. 
 

7.5 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 

Ρα ελζψκαηα πάγηα θαη νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα 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. 
 

Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επηβαξχλνπλ 
ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ε νπνία, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 
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Θηίξηα 50 έηε 

Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6-12 έηε 

Κεηαθνξηθά Κέζα 9 έηε 

Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο 4-6 έηε 

  

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.  
 

7.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ινγηζκηθό: Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. 

Νη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 
ινγηζκηθνχ. Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 
απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5.  

Νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη.  
 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 
απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 ρξφληα. 
 

7.7 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 ηεο Δηαηξείαο. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 

θαζαξήο εχινγεο αμίαο (κεηά απφ έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 
επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 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 
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ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί. Κηα δεκηά απνκείσζεο 
αλαζηξέθεηαη εάλ ππάξμεη κηα αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. Κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία (κεηά απφ 

απνζβέζεηο) κε ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαλ εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. 
 

7.8 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.  

(β) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ 

 
Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα 

εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα.  Ξεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα 

εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξεία δελ 

θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.  Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην 

κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 

 
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ 

είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο 
επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 

Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.   
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο 

Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
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Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. Πε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη 

ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ.  

 
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price).  Δάλ ε αγνξά γηα έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ε 

Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Νη κέζνδνη απνηίκεζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο 

πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ηνπ εθδφηε. 
 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα  
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.  Γηα κεηνρέο 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζεκαληηθή ή 

παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο ζπληζηά έλδεημε 
απνκείσζεο ηεο αμίαο.  Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά πνπ ππνινγίδεηαη 

ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ νπνηαδήπνηε δεκηά 
απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, κεηαθέξεηαη απφ 

ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ε Δηαηξεία ράλεη ηνλ έιεγρν επί 

ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα 
ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Δηαηξείαο γηα 

θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή εμαιείθεηαη. 
Όηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην 

(δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο ππνρξέσζεο 

δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε 
δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 
εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ 

ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ πνζφ. 
 

Έμνδα θαη έζνδα ζπκςεθίδνληαη κφλν αλ θάηη ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ηα πξφηππα ή φηαλ αθνξνχλ θέξδε ή 

δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ζπλαιιαγέο εκπνξηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ. 

 
7.9 Απνζέκαηα  

 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν 
θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ψζηε λα 

βξεζνχλ ζην ηξέρνλ ζεκείν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη απνηειείηαη απφ πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, 
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γεληθά βηνκεραληθά έμνδα (βαζηδφκελα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη 

θφζηε δαλεηζκνχ) θαη θφζηνο ζπζθεπαζίαο. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ 

πξντφλησλ είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο κείνλ ηα εθηηκψκελα 

θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ην εθηηκψκελν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ξξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

7.10 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. 
 

7.11 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. 
 

7.12 Κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο πώιεζε 
 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία               
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ε Δηαηξεία ζθνπεχεη λα πνπιήζεη εληφο 

ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.  
 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε 
αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, θαη 

ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 

“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
πψιεζε  θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 
 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηαμηλνκήζεη κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε. 

 
7.13 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. 
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(α) Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 

Ρα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, 
θαζαξά απφ θφξνπο. 

 

(β) Κεξίζκαηα κεηνρώλ 
 

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

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

7.14 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 ε Δηαηξεία δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα 
ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
7.15 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 ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν 
εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. 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. 
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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. 

 
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. Ζ εηαηξία γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο δελ ππνινγίδεη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο 
γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

 
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. 
 

7.16 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 
  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 
 

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ρν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.  
 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε 

παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ  
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά 

θέξδε θαη δεκίεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή 
κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ρν 

θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηελ πεξίπησζε 

απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν 
σξίκαλζεο. 

 

(γ) Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 
 

Νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν 
δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 

απνρψξεζε. Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 
 



 
 

 38 

Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

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

 

7.17 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 

ξέρνπζεο 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. 

 
7.18 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. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο 

εμήο: 

 
(α) Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

 

Ζ Δηαηξία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηφζν ζε ηδηψηεο αζζελείο-πειάηεο φζν θαη ζε αζζελείο-πειάηεο πνπ 
θαιχπηνληαη κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  Ρα  έζνδα 

ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί 
αλά θαηεγνξία.   

 

(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ 

 
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε. 
 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 
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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. 
 

7.19 Σξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 

 

Ρα βαζηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη νη βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θπξίσο θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε 

δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη ηα επηηφθηα πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο 

αγνξάο θαη ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 
7.20 Κηζζώζεηο 

 

Ζ Δηαηξία είλαη ν κηζζσηήο: 

 

(α) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

(ηδηνθηήηε) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν (αλαινγηθά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 

(β) Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 
Κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξεία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 
ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα Γάλεηα. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί  ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν, φπσο απηή θαζνξίδεηαη, απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην 

ρξφλν ηεο κίζζσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ. 
 

Ζ Δηαηξία είλαη ν εθκηζζσηήο: 
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 Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία κηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο κε ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηε θαηεγνξία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηα. Ρα πάγηα απηά απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο φπσο θαη ηα 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ Δηαηξία πάγηα. Ρν έζνδν απφ ηα ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηελ 
πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ελνηθίαζεο.  

 

7.21 Θέξδε Αλά Κεηνρή 
 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο κε ην κέζν 

ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ην 
κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο. 

 

Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν 

ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ 
επίδξαζε ησλ απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 

Ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 
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8. Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

8.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 

Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.  
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δαπάλεζαλ ην πνζφ ησλ € 950 ρηι. € γηα αγνξά 

ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ απφθηεζε ηαηξφ-κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ζε βειηηψζεηο ή θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ.  

 

 

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

κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 
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8.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 31/12/2008 θαη ηεο 31/12/2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

8.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ εηαηξεία ζηηο 31/12/2009 θαηείρε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο «ΑΙΦΑ LAB ΗΑΡΟΗΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΔΛΑΠ 
ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΩΠΖΠ Α.Δ.» ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 58.600,00 επξψ. 

 

 

 
 

 

 
 

8.4 Ινηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Ρα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχoληαη σο εμήο : 
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8.5 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 

 

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

 

 

Ζ εηαηξία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνέβεη, ζχκθσλα κε ην Λ.3697/25.9.2008, ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο 

απφ ηε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Αλαιπηηθά, ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014, 

φπνπ ζα αλέξρεηαη ζε 20%.  
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ αλακελφκελν ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

θαηά ηνλ ρξφλν σξίκαλζεο ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο/ππνρξέσζεο. 
 
8.6 Απνζέκαηα 

 

Ρα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

8.7 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 



 
 

 44 

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. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε.  

 
Ζ ελειηθίσζε ησλ πειαηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
8.8 Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο : 
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8.9 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Ρα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά Ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 
 

Ρν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 2,2 % (3,91% ην 2008).  

 
8.10 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήξρεην ζε 1.262.086 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ 
εμνθιεζεί πιήξσο. 

 

 
 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο € 1,10  αλά κεηνρή, έλαληη € 0,27 γηα ηε ρξήζε 2008 

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%. 

 
8.11 Ινηπά Απνζεκαηηθά 

 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Πεκεηψλεηαη φηη ζην θνλδχιη «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο πεξηιακβάλεηαη θαη 

ην πνζφ ηνπ «πέξ ην Άξηην» ην νπνίν έρεη αλαιπζεί ζηνλ πίλαθα ηνπ «Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ» 

 

8.12 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 

Ζ 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 θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 
 

8.13 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 

Ρα δάλεηα ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ έρνπλ σο εμήο: 
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Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2009 θαη 

2008, είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 

 
8.14 Ξξνβιέςεηο 

 

Νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία 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. Νη «Ινηπέο Ξξνβιέςεηο» αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αγσγέο πνπ έρνπλ εγεξζεί ελαληίνλ 
ηεο. 

 

 
 

8.15 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

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

εμήο: 

 

 
 

8.16 Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 
 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο αλαιχεηαη σο εμήο : 
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8.17 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 
8.18 Ξσιήζεηο 

 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

8.19 Θόζηνο Ξσιεζέλησλ 

 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 

 

8.20 Έμνδα Γηνίθεζεο/Γηάζεζεο 
 

Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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8.21 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 

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

 

Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 έρνπλ σο εμήο: 
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8.22 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

  

Νη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ηζνινγηζκνχ 31.12.2009 θαη 31.12.2008 ήηαλ: 
 

 
 

8.23 Σξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε / έζνδα 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε / έζνδα αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 

 

 

 
8.24 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο : 
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8.25 Θέξδε αλά κεηνρή 

 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο (κεηά απφ θφξνπο), κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ίδηα κε ηα βαζηθά. 

 

 

 

8.26 Γεζκεύζεηο 

 

Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχληνο σο κηζζσηή. 

 
Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη ην 39,7%  ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην καηεπηήξην ζηελ νδφ Κνπζψλ θαη γξαθεία 

κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα 
αλαλέσζεο. Ζ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ειαρίζησλ πιεξσκψλ ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
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Νη εγγπήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2009 θαη ηελ 31.12.2008, έρνπλ σο εμήο:  
 

 

 
 

8.27 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο 
  

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί. Ξην αλαιπηηθά: 

 
Α.  Γηθαζηηθέο εθθξεκόηεηεο 31.12.2009 

Θαηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγεξζεί απφ ηξίηνπο αγσγέο κε ηηο νπνίεο δηεθδηθνχληαη ζπλνιηθά 15,7 Δθ. επξψ 

σο απνδεκηψζεηο γηα ηαηξηθά ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ άπνςε ηνπο θαηά ηελ πεξίζαιςε ζηελ θιηληθή ησλ 
ηδίσλ ή ζπγγελψλ ηνπο ή γηα άιιεο αηηίεο. 

Ζ λνκηθή ππεξεζία κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ πξνέβιεςε φηη ηα πνζά πνπ ζα θιεζεί ε εηαηξεία λα 

θαηαβάιιεη ζην κέιινλ, φηαλ νη ππνζέζεηο ζα ηειεζηδηθήζνπλ ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 1.010.000 επξψ. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θξίλεη φηη κε βάζε ηα ππάξρνληα ζήκεξα ζηνηρεία ηα πνζά είλαη εχινγα . Γηα ην ιφγν 

απηφ απνθάζηζε ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζεο πξφβιεςεο.. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο, ε θάζε ππφζεζε είλαη κνλαδηθή αθνχ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο . 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα επαλαπξνζδηνξίδεη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην 
πνζφ πνπ ζα πξνβιέπεηαη φηη απαηηείηαη ζηελ εκεξνκελία απηή γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ εθθξεκψλ 

δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ εθφζνλ ζα ππάξρνπλ λέα ζηνηρεία. 
 

Β.  Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο 
  

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2007. Ρε ηξέρνπζα πεξίνδν 

νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007. Ρν πνζφ ηνπ ειέγρνπ αλήιζε ζε 
67.718,93 θαη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ηελ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε ρσξίο λα επηβαξχλεη ην απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο.  Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ 
θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ Δηαηξεία πξνρσξάεη ζε 

εηήζηα εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ 
δηνίθεζε ζεσξεί φηη πέξα ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ, ηπρφλ πνζά θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 

δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 
Δηαηξείαο. 
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8.28 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  
 

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

 

 
 

 
 

Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. 
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Ξαξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 
Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο (θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο). 

 
9. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  
(δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη 

ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία 
πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

πσιήζεσλ.  
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 
 

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

 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  

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

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 

 

9.1 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 

φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο 

ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. 
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 9.2 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε 

θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 
επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  

 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 

σο εμήο: 

 

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 είρε σο εμήο: 

 

 

 
 

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

 

9.3 Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2009 θαη 31.12.2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

 
 

Δπίζεο ζηνλ θάησζη πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ 
είλαη ζε θαζπζηέξεζε, αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί:  
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9.4 Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 

θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη 

θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 
ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ. 

 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Ρν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχεηαη σο εμήο:  

  

 

 

 

10. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Θαηά 

ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο δελ αλακέλνληαη ζην επφκελν 12κελν γεγνλφηα ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ 
νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

εηαηξείαο. 
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ Γ.Π. Ν  ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΠΡΑΘΖΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ 

ΑΓΡ Φ000924 

ΙΔΩΛΗΓΑΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΑΓΡ ΑΗ019698 

 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΘΝΟΡΖΠ 

ΑΓΡ ΑΕ086793 

 

 

 

 

 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

 

 

 

Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΕΑΦΔΗΟΝΞΝΙΝΠ 

ΑΓΡ Μ980842 

 ΑΛΛΑ ΞΑΓΔΙΝΞΝΙΝ 

ΑΓΡ Λ009865 
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Γ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο 
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Δ. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο  

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ θαη νη εθζέζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηεο εηαηξείαο αλαξηψληαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.leto.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


