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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο

εκείσζε

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Ξσιήζεηο

5

117.327.705

94.124.551

Θφζηνο πσιεζέλησλ

6

(101.429.486)

(78.202.530)

15.898.219

15.922.021

Μεηθηό θέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο

6

(2.353.119)

(2.297.891)

Έμνδα δηάζεζεο

6

(11.229.283)

(10.965.733)

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

8

397.144

425.061

Ινηπά θέξδε/ δεκηέο - θαζαξά

9

(453.639)

(134.068)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο

2.259.322

2.949.390

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

10

(107.895)

(45.559)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

10

39.421

6.434

(68.474)

(39.125)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ έζνδα - θαζαξά
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε ρξήζεο

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40
θαηαζηάζεσλ.

2.190.848
11

(631.101)
1.559.747

2.910.265
(783.027)
2.127.238

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
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Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

εκείσζε

31/12/2012

31/12/2011

Με θπθινθνξνύλ ελεξγ εηηθό
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

12

22.665.479

20.769.801

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

13

447.626

1.663

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

14

280.760

404.578

23.393.865

21.176.042

Κπθινθνξνύλ ελεξγ εηηθό
Απνζέκαηα

15

1.860.977

1.411.900

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

16

10.023.101

10.689.598

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

17

4.889.963

3.267.601

16.774.041

15.369.099

40.167.906

36.545.141

ύλνιν ελεξγ εηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Κεηνρηθφ θεθάιαην

18

8.464.931

8.464.931

Απνζεκαηηθά

19

3.313.160

3.244.497

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

8.649.708

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

7.158.624

20.427.799

18.868.052

20

2.146.206

2.144.193

21

1.326.696

1.222.732

15.024

35.194

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Ξξνβιέςεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

22

3.111.522

2.789.019

6.599.448

6.191.138

12.044.859

11.173.830

27.682

231.245

23

1.000.000

-

21

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

68.118
13.140.659
19.740.107

80.876
11.485.951
17.677.089

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

40.167.906

36.545.141

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

22

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

εκείσζε

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Λνηπά Απνηειέζκαηα ύλνιν ηδίσλ
απνζεκαηηθά
εηο λένλ
θεθαιαίσλ

8.464.931

3.184.681

5.091.202

16.740.814

Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο

-

-

2.127.238

2.127.238

Κεηαθνξά

-

59.816

(59.816)

-

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

8.464.931

3.244.497

7.158.624

18.868.052

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012

8.464.931

3.244.497

7.158.624

18.868.052

-

-

1.559.747

1.559.747

-

68.663

(68.663)

-

8.464.931

3.313.160

8.649.708

20.427.799

Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο
Κεηαθνξά

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40
θαηαζηάζεσλ.

19

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Κέξδε πξν θόξσλ

2.190.848

2.910.265

1.984.641

1.641.866

66.979

146

Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

159.773

145.892

Έζνδα ηφθσλ

(39.421)

(6.434)

Έμνδα ηφθσλ

107.895

45.559

Κείσζε πξνβιέςεσλ

811.128

(47.715)

5.281.843

4.689.579

(449.077)

52.115

106.966

(628.246)

1.172.807

3.544.644

6.112.539

7.658.092

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη

(107.338)

(45.559)

Θαηαβεβιεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο

(832.651)

(709.318)

5.172.550

6.903.215

(4.553.036)

(4.666.699)

2.848

6.434

(4.550.187)

(4.660.265)

Ξξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
Κείσζε/ (αχμεζε) απνζεκάησλ
Αχμεζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Γάλεηα αλαιεθζέληα

1.000.000

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1.000.000

-

Καζαξή αύμεζε/ (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

1.622.362

2.242.949

3.267.601

1.024.651

4.889.963

3.267.601

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

17

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
1. Γεληθά
Ζ Coral Gas A.E.B.E.Y. (ε «Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηνπ πγξαεξίνπ.
Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Κφηνξ τι (Διιάο) Γηπιηζηήξηα Θνξίλζνπ Α.Δ., ε νπνία είλαη
εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Κέρξη ηνλ Ηνχλην 2010 ε Δηαηξεία ήηαλ 100% ζπγαηξηθή ηεο
Shell Gas (LPG) Holdings BV (ηνπ νκίινπ Royal Dutch Shell).
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη πηζζελ Γηπιηζηεξίσλ, Αζπξφππξγνο 193 00. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηεο Δηαηξείαο είλαη www.coralenergy.gr.
Νη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ηελ 11 Καξηίνπ 2013 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ελνπνηνχληαη ζε επίπεδν νκίινπ απφ ηελ κεηξηθή ηεο Κφηνξ ηι Διιάο.

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
Πιαίζην θαηάξηηζεο
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Ππγθεθξηκέλα λέα
ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα θαη έρνπλ
ζηελ Δηαηξεία. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε
πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.

πξφηππα,
ινγηζηηθέο
εθαξκνγή
ησλ λέσλ

Ξξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη
πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Δπηπιένλ, δηαηεξεί ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ
ζην ΓΙΞ 1 ην 2007, νη νπνίεο απαηηνχλ ηα απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο θαη ηα ινηπά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα λα εκθαλίδνληαη καδί. Ρέινο, απαηηείηαη ν θφξνο λα εκθαλίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα απφ
ηηο δπν θαηεγνξίεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
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Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ
επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο
ζε αθίλεηα». Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ
ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην
ΓΙΞ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί
εμ’νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην
απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ
ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε
αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην
2012 ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ)
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα
πξφηππα σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ
δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάην 2012. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη νη παξαθάησ
ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 1 πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ππφ
πξνυπνζέζεηο. Δπηπιένλ ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΙΞ 23 «Θφζηε δαλεηζκνχ» κπνξεί λα γίλεη είηε θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ είηε ζε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ ηξίην ηζνινγηζκφ είηε φπσο
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη
ιάζε» είηε εζεινληηθά.
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη ζηα αληαιιαθηηθά φηαλ πιεξνχλ
ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 « Φφξνη
εηζνδήκαηνο» θαη ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδεη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή
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θεξδψλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δπηπιένλ ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
θφζηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζε απηή.
ΓΛΠ 34 « Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέπεηα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο».

Ξξφηππα ππνρξεσηηθά απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Κξαηηθά δάλεηα» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Νη ηξνπνπνηήζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απεηθνλίδεη ηα θξαηηθά
δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επηδξάζεηο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη ησλ ελδηάκεζσλ
ζε απηέο πεξηφδνπο)
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ππφθεηληαη ζε εθηειεζηέο θχξηεο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ ή
παξφκνηεο ζπκθσλίεο.

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)
Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν ΓΞΣΑ 9 νξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ
επηκέηξεζε
θαη
ηαμηλφκεζε
ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο κε ηα αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δηαηξεία
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Ρν
ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε,
πνπ παξέρνληαη ζην ΓΙΞ 27 θαη ζην ΚΔΓ 12. Ρν λέν πξφηππν βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο
θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα
ελνπνηείηαη. Ρν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηξία ζηνηρεία πνπ
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πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη
κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Δπίζεο νξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Νη νληφηεηεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια
πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο: ΓΞΣΑ 11 «Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο», ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε
Ππκκεηνρήο ζε άιιεο Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (2011)»
θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (2011)».

ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ
πεξηνξίδνληαη ζε δχν: 1) Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 2) Θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ
ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Νη νληφηεηεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια
πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο: ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 12
«Γλσζηνπνίεζε Ππκκεηνρήο ζε άιιεο Νληφηεηεο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
(2011)» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (2011)».

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληόηεηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο,
απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.
Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ
γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ ή ηα
ππφινηπα πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε:
ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο», ΓΙΞ 27
«Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (2011)» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη
Θνηλνπξαμίεο (2011)».

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο:
Οδεγίεο κεηάβαζεο». (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
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H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο
νδεγίεο κεηάβαζεο πεξηνξίδνληαο ηελ απαίηεζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο κφλν ζηελ
πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπξνζζέησο ε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 11 θαη ζην ΓΞΣΑ 12
αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε.

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ». (εθαξκφδνληαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 10 δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία νη ζπγαηξηθέο ηεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ ελνπνίεζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην
ΓΞΣΑ 12 εηζάγνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηηνιφγεζε κηαο εηαηξείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ελνπνίεζε θαζψο επίζεο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο . Δπηπιένλ νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ κηα εηαηξεία
επελδχζεσλ λα ρεηξίδεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα ζπγαηξηθή κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο αηνκηθέο θαη ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά
παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη
νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο,
αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο
κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Νη
βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ
αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο / πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα
αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν
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ΓΙΞ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο
ζε ζπγαηξηθέο, απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη απαηηήζεηο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηψξα ζην ΓΞΣΑ 10 « Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο».
Ρν Ξξφηππν απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο εηαηξείεο, είηε ζην θφζηνο, είηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΓΞΣΑ 9
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».
Νη νληφηεηεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια
πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο: ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11
«Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο», ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο» θαη
ΓΙΞ 28« Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο (2011)».
ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28
«Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο». Πθνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11.
Ρν Ξξφηππν νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «ζεκαληηθή επηξξνή» θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εμαηξέζεηο απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). Δπίζεο, νξίδεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε.
Νη νληφηεηεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξφσξα ην παξφλ πξφηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια
πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηχπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο: ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11
«Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο», ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο» θαη
ΓΙΞ 27«Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (2011)».
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν δηεπζεηεί αλαθνινπζίεο ζηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ΓΙΞ 32
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε».

3. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
Πιαίζην θαηάξηηζεο
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Coral
Gas A.E.B.E.Y. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») θαη ηηο
δηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ (IFRIC), πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
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Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ (IFRIC) αληίζηνηρα, θαη ηα νπνία έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο, απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Ξαξά ην
γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε
ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ
απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Νη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν
βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε Πεκείσζε 4.

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Θπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο.
Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο
θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. Ζ Δηαηξεία θάλνληαο ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ ΓΙΞ 27 θαη ΓΙΞ 28 δελ
θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δελ εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
γηα ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο.

Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Ππγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν
γεληθά ηζρχεη φηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνκείσζε.

πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α)

Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηµεηξψληαη µε βάζε ην θχξην λφµηζµα ηνπ
θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα»). Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.

(β)

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε
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κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα ελζψκαηα πάγηα επηµεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
απνκείσζε. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ
απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη
ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.
Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ
ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο εμήο:
- Θηίξηα

3-40

έηε

- Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

1-30

έηε

- Κεηαθνξηθά κέζα

15-20

έηε

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

4-25

έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επαλαμηνινγνχληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ηπρφλ αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο λα εθαξκνζζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο.
ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά
(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Ρν θφζηνο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή
απφζπξζή ηνπ φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ.
Θέξδε ή δεµίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη κείνλ ηε ινγηζηηθή αλαπφζβεζηε αμία απηψλ κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο ησλ
παγίσλ. Ρα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη.

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
(α)

Η Δηαηξεία σο κηζζσηήο

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο ζεσξείηαη
πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ.
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(β)

Η Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο

Αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ
αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο
ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ εζφδσλ.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνγηζκηθά
Ρα αγνξαδφκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη
απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 8 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(i)

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο
φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. ηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ
ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζεο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ
αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο
αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε
πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα
κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ
θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή
ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε
δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο
απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη
ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.

(ii)

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ
πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.
Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ
λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
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εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην
πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο
ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Νη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο.
Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε
πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο.

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε
αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε.
Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ
θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο
ηεο θαηεγνξίαο.

(β)

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο
ηνπο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ
12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
Ρα ηειεπηαία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.

(γ)

Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
θξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ε 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 δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Ξεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ
πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία
δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
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Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ
είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη
επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε
εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Νη
επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή
κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Πηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Θαηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε
ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα
απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία
ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ
πξνθχπηνπλ.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία
δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε
ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία δελ
κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο.

Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
ηα άκεζα εξγαηηθά θφζηε θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. Ρν θφζηνο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία
εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο.
Ξξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην.

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο
απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.

Σακεηαθά δηαζέζηκα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο
κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
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Μεηνρηθό θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Νη θνηλέο κεηνρέο
πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.

Γαλεηζκόο
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο
ηνπο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ
12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Ν ηξέρσλ θφξνο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζην
βαζκφ πνπ δελ έρεη αθφκα εμνθιεζεί θαη σο απαίηεζε ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απφ θνξνινγηθέο
δεκηέο μεπεξλνχλ ην νθεηιφκελν θφξν. Ρν φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ θνξνινγηθή δεκηά κπνξεί
λα αλαγλσξηζηεί σο απαίηεζε. Ρα πνζά ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ην
ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεζεί ηελ εκέξα
ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ωο αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. πάξρνπλ ηξεηο εμαηξέζεηο ζηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο
ππνρξέσζεο:
1. πνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο γηα ηελ νπνία ε
απφζβεζε δελ είλαη εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
2. πνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κηαο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο,
εθηφο απφ επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, φηαλ θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξέαδε νχηε
ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα.
3. πνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ αδηαλέκεηα θέξδε απφ επελδχζεηο, φηαλ ε Δηαηξεία είλαη
ζε ζέζε λα ειέγμεη ην ρξφλν αληηζηξνθήο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη πηζαλφ φηη ε αληηζηξνθή
απηή λα κε ιάβεη ρψξα ζην πξνβιέςηκν κέιινλ.
Ωο αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο βάζεο θαη
ινγηζηηθήο αμίαο, νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ζην βαζκφ πνπ
είλαη πηζαλφ θνξνινγηθά θέξδε λα είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο,
εθηφο εάλ νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, εθηφο απφ επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, φηαλ θαηά ην ρξφλν ηε ζπλαιιαγήο
δελ επεξέαδε νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα.
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Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο γηα εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο
ζε ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ
πνπ είλαη πηζαλφ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιέςηκν κέιινλ θαη ηα
θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ.
Ρν κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα επαλειέγρεηαη ζην ηέινο θάζε
πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη λα κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα ππάξρνπλ επαξθή
θνξνινγηθά θέξδε ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ σθέιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο αλαβαιιφκελεο
απαίηεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Κηα ηέηνηα κείσζε ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηξαθεί ζην βαζκφ
πνπ γίλεηαη πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα.
Αλαβαιιφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαη γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αλ θαη κφλν αλ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά
θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θνξνινγηθέο δεκηέο.
Νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ
αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηελ πεξίνδν φπνπ ε απαίηεζε ζα ξεπζηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα
ηαθηνπνηεζεί, βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά
ζεζκνζεηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ρα κεγέζε ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, σο πξνο ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ή ζα ηαθηνπνηεζεί.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο δελ πξνεμνθινχληαη.
Ν ηξέρνλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ή έμνδν θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο , εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν θφξνο πξνθχπηεη απφ:
1. Ππλαιιαγέο ή γεγνλφηα πνπ ηα πνζά αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε.
2. Κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε πνπ ινγίδεηαη σο απφθηεζε.
Αλ ν θφξνο αθνξά πνζά πνπ ρξεψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα, ηφηε θαη ν
θφξνο ζα πηζησζεί ή ζα ρξεσζεί αληίζηνηρα απεπζείαο ζηελ Ίδηα Θεθάιαηα.
Αλ ν θφξνο πξνθχπηεη απφ κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε πνπ ινγίδεηαη σο απφθηεζε, ζα πξέπεη λα
αλαγλσξηζηεί σο κηα αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία
απφθηεζήο ηεο βάζεη ησλ ΓΞΣΑ 3 - Δπηρεηξεκαηηθέο Ππλελψζεηο.
Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο κφλν αλ ε Δηαηξεία έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα θαη ηελ πξφζεζε λα ηηο ζπκςεθίζεη. Νη
αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο κφλν αλ ε Δηαηξεία έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα λα ηηο ζπκςεθίζεη θαη επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή.

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
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Παξνρέο ζην πξνζσπηθό κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
(α)

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ.
Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 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 θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο
παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).
Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη εμ νινθιήξνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 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.

(β)

Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο

Νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ν κηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ
ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε 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
ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο πξνεμνθινχληαη. Θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνχκελε
ρξήζε, ην πνζφ δελ πξνεμνθιήζεθε θαζψο δελ ήηαλ ζεκαληηθφ.

Πξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο
απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Νη πξνβιέςεηο
επηκεηξνχληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην
θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο.

Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά
απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο
εμήο:
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(α)

Πσιήζεηο

Νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα πξντφληα θαη
εκπνξεχκαηα έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί.

(β)

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ

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

(γ)

Έζνδα από ηόθνπο

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. ηαλ 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 θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ
ηφθνπο.

(δ)

Μεξίζκαηα

Ρα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.

Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

ηξνγγπινπνηήζεηο θνλδπιίσλ
Ρα πνζά πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζε ρηιηάδεο Δπξψ.
Γηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ νθείινληαη ζε απηέο ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο.

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο

Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ,
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή
ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ,
αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Νη εθηηκήζεηο θξίλνληαη
ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Ρα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ
απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο
Γηνίθεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 25.
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Άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα
παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φπσο απμήζεηο απνδνρψλ, ππνιεηπφκελα έηε
αθππεξέηεζεο, πιεζσξηζκφο θιπ. Δπίζεο πεγή αβεβαηφηεηαο απνηειεί ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ
σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Νη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη
ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.

5. Κύθινο Δξγαζηώλ

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη σο αθνινχζσο:
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Ξσιήζεηο:
Ξξντφλησλ

29.305.642

28.303.206

Δκπνξεπκάησλ

87.845.357

65.551.616

176.706

269.729

117.327.705

94.124.551

Ινηπά
ύλνιν

Νη πσιήζεηο πξντφλησλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ πγξαεξίνπ θαη θηαιηδίσλ
πγξαεξίνπ, ελψ νη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλνπλ πσιήζεηο ρχκα πγξαεξίνπ.

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά γεσγξαθηθή αγνξά (εζσηεξηθφεμσηεξηθφ) θαη αλά θαηεγνξία πσιεζέλησλ εηδψλ (πξντφληα εκπνξεχκαηα).

Πεξίνδνο 01/01-31/12/2012
ΠΩΛΗΔΙ

ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ

ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ

ΠΛΝΙΝ

Πεξίνδνο 01/01-31/12/2011
ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ

ΠΛΝΙΝ

Ξξντφλησλ

29.561.377

373.570

29.934.947

28.114.481

458.454 28.572.935

Δκπνξεπκάησλ

86.866.142

526.616

87.392.758

64.031.042

1.520.574 65.551.616

ΤΝΟΛΟ

116.427.519

900.186 117.327.705

92.145.523 1.979.028 94.124.551
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6. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Ρα έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 αλαιχνληαη σο θάησζη:
εκείσζε 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Κηζζνί θαη ινηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ

7

5.400.327

5.734.634

99.875.647

76.685.159

1.984.641

1.641.866

66.979

145

Έμνδα επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο

342.549

500.384

Ινηπνί θφξνη - ηέιε

546.729

544.333

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

202.853

155.199

Κεηαθνξηθά θαη έμνδα ηαμηδηψλ

2.724.175

2.395.000

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ

2.074.008

2.098.053

Ξαξνρέο ηξίησλ

1.743.416

1.556.610

50.564

154.771

115.011.888

91.466.154

101.429.486

78.202.530

2.353.119

2.297.891

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν ζην θφζηνο πσιεζέλησλ
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Ινηπά
ύλνιν
Θαηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο

11.229.283

10.965.733

115.011.888

91.466.154

Πηηο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ πεξηιακβάλνληαη θαη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ
80.000 επξψ, γηα ηελ ρξήζε 2012, πνπ αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ ειεγθηηθήο θχζεο.

7. Μηζζνί θαη ινηπέο παξνρέο πξνζσπηθνύ

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

3.849.913

4.217.115

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο

1.059.502

1.046.542

Ινηπέο εξγνδνηηθέο παξνρέο θαη έμνδα

176.458

167.817

Ππληαμηνδνηηθφ θφζηνο

314.454

303.160

5.400.327

5.734.634

ύλνιν
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8. Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ

56.065

40.005

Έζνδα απφ ελνίθηα

219.180

266.976

Έζνδα επηρνξεγήζεσλ - επηδνηήζεσλ

111.598

96.108

10.301

21.972

397.144

425.061

Ινηπά
ύλνιν

9. Λνηπά θέξδε / δεκηέο
1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

(158.398)

(129.581)

Ινηπά

(295.241)

(4.487)

(453.639)

(134.068)

ύλνιν

10.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) – θαζαξά

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ- εμφδσλ έρεη σο αθνινχζσο
1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Ρφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

(54.859)

(9.584)

- Δγγπεηηθέο

(23.558)

(11.727)

- Ινηπά

(29.478)

(24.248)

(107.895)

(45.559)

39.421

6.434

(68.474)

(39.125)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα ηφθσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - θαζαξά
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11.

Φόξνο εηζνδήκαηνο

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήεσλ
ύλνιν

629.088

471.646

2.013

(88.726)

-

400.107

631.101

783.027

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε 01/01/2012 έσο 31/12/2012 θαη γηα ηελ ρξήζε 01/01/2011 έσο
31/12/2011 είλαη ππνινγηζκέλνο κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%.

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο νη
θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο.
Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο:

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Γηαθνξέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
Ινηπέο (αιιαγή ζπληειεζηή- αλαβαιιφκελε θνξνινγηά)

2.190.848

2.910.265

438.170

582.053

8.671

7.995

48.869

193.474

-

400.107

135.391

(400.602)

631.101

783.027
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12. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ θίλεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 01/01/2011- 31/12/2011 θαη
01/01/2012- 31/12/2012 εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα

Οηθόπεδα θαη
Κηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο

Μερ/θόο
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

4.840.351

22.791.227

985.374

14.282.530

1.126.164

44.025.646

-

300.349

-

1.053.799

3.310.747

4.664.895

24.871

(16.466)

6.650

(15.055)

-

-

(99.775)

(124.194)

(50.033)

(457.090)

-

(731.092)

78.164

1.559.686

74.836

1.076.402

(2.789.088)

-

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

4.843.611

24.510.602

1.016.827

15.940.586

1.647.823

47.959.449

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012

4.843.611

24.510.602

1.016.827

15.940.586

1.647.823

47.959.449

103.417

1.154.756

22.610

1.868.506

1.215.368

4.364.657

Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο

-

(21.495)

-

(1.474.118)

-

(1.495.613)

Αλαθαηαλνκέο

-

935.692

-

126.255

(1.386.512)

(324.565)

4.947.028

26.579.555

1.039.437

16.461.229

1.476.679

50.503.928

2.760.897

16.301.737

263.164

6.807.324

-

26.133.122

Απνζβέζεηο

175.242

856.892

45.921

563.811

-

1.641.866

Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο

(80.778)

(89.605)

(47.105)

(367.852)

-

(585.340)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

2.855.361

17.069.024

261.980

7.003.283

-

27.189.648

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012

2.855.361

17.069.024

261.980

7.003.283

-

27.189.648

127.344

1.032.760

51.563

772.974

-

1.984.641

-

(15.946)

-

(1.319.894)

-

(1.335.840)

2.982.705

18.085.838

313.543

6.456.363

-

27.838.449

1.988.250

7.441.578

754.847

8.937.303

1.647.823

20.769.801

1.964.323

8.493.717

725.894

10.004.866

1.476.679

22.665.479

Ξξνζζήθεο
Ραθηνπνηήζεηο
Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο
Αλαθαηαλνκέο

Ξξνζζήθεο

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

Απνζβέζεηο
Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2012
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13.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. Ζ θίλεζε
ηνπο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.

Λνγ ηζκηθό

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

1.215.405

1.215.405

1.809

1.809

1.217.214

1.217.214

1.217.214

1.217.214

188.377

188.377

(265.387)

(265.387)

324.565

324.565

1.464.769

1.464.769

1.215.405

1.215.405

146

146

1.215.551

1.215.551

1.215.551

1.215.551

66.979

66.979

(265.387)

(265.387)

1.017.143

1.017.143

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

1.663

1.663

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

447.626

447.626

Ξξνζζήθεο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο
Αλαθαηαλνκέο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο
Ξσιήζεηο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012
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14.

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
31/12/2012

31/12/2011

34.690

34.752

Ξξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ

116.792

79.717

Καθξνπξφζεζκεο εκπνξεπκαηηθέο πηζηψζεηο

129.278

290.109

280.760

404.578

Δγγπήζεηο

ύλνιν

Ρα πνζά παξνπζηάδνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ηνπο πνπ ζεσξνχληαη φηη δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
απφ ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο.

15.

Απνζέκαηα
31/12/2012

31/12/2011

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο

244.149

140.374

Ξαξαγσγή ζε εμέιημε

384.349

257.273

Έηνηκα πξντφληα

179.780

418.515

Δκπνξεχκαηα
ύλνιν

1.052.699

602.445

1.860.977

1.418.607

-

6.707

-

6.707

1.860.977

1.411.900

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γ ηα απαμησκέλα απνζέκαηα:
Έηνηκα πξντφληα

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

Ζ κεηαβνιή ηεο πξφβιεςεο γηα απαμησκέλα απνζέκαηα έρεη σο εμήο:
Πξόβιεςε απνκείσζεο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Ξξφβιεςε απνκείσζεο
Θιείζηκν πξφβιεςεο κέζα ζηε ρξήζε
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011
Θιείζηκν πξφβιεςεο κέζα ζηε ρξήζε
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

15.844
6.707
(15.844)
6.707
(6.707)
-
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16.

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2012
απνηεινχληαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ.
Πηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο γίλεηαη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζχκθσλα
κε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηα ακθίβνιεο αλαθηεζηκφηεηαο πνζά απφ πψιεζε
αγαζψλ, βάζεη ζρεηηθψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο:
31/12/2012

31/12/2011

Ξειάηεο

7.156.863

7.796.008

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο επηζθάιεηαο

(687.417)

(484.564)

Σειηθέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

6.469.446

7.311.444

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

2.638.784

2.519.592

Ξξνθαηαβνιέο

76.037

113.151

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 25)

87.976

43.019

Ξξνπιεξσκέο εμφδσλ

190.838

213.630

Γεδνπιεπκέλα έζνδα

6.309

18.175

Σξεψζηεο δηάθνξνη

279.287

333.358

Ινηπέο απαηηήζεηο

274.424

137.229

10.023.101

10.689.598

ύλνιν

Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο πνπ δίδεηαη επί ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ είλαη πεξίπνπ 22 εκέξεο.
Ξξηλ γίλεη απνδεθηφο έλαο λένο πειάηεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθέο πηζησηηθέο πιεξνθνξίεο
γηα λα εθηηκήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ηνπ λένπ πειάηε θαη λα νξίζεη έηζη ην
πηζησηηθφ φξην ηνπ. Ρα πηζησηηθά φξηα αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Γηα ηελ θάιπςε πηζαλψλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηελήξγεζε, εληφο
ηνπ 2012 πεξαηηέξσ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο αμίαο € 202.853. Ρν ζπλνιηθφ χςνο ηεο
πξφβιεςεο ζηηο 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε € 687.417. Ζ πξφβιεςε απηή έρεη βαζηζηεί ζηελ εθηίκεζε
απφ ηελ εηαηξεία ηεο αλαθηεζηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ
Ζ κεηαβνιή ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Ξξφβιεςε επηζθάιεηαο
Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011
Ξξφβιεςε επηζθάιεηαο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

583.973
155.198
(254.607)
484.564
202.853
687.417
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ια ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ είλαη ζε Δπξψ.
Αλάιπζε παιαηφηεηαο ππνινίπσλ εκπνξηθψλ πειαηψλ:

Αλάιπζε ελειηθίσζεο ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο:
31/12/2012

31/12/2011

< 30 κέξεο

471.828

484.878

30-60 κέξεο

13.113

229.570

60-90 κέξεο

101.827

69.429

90-180 κέξεο

132.065

34.070

180 + κέξεο

100.586

-

819.419

817.947

Πηηο αλσηέξσ ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο γηα ηελ εηαηξεία χςνπο € 819.419, δελ έρεη
ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε θαζψο δελ πθίζηαηαη κεηαβνιή ζηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο θαη ζεσξνχληαη
πιήξσο αλαθηήζηκεο, ελψ γηα θάπνηεο απ’ απηέο ππάξρνπλ θαη εγγπήζεηο.
Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ
αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.

17.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ηεο Δηαηξείαο θαη βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο. Ή αλάιπζε έρεη σο αθνινχζσο:

Ρακείν
Γηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο
ύλνιν

31/12/2012

31/12/2011

114.918

1.637.745

4.775.045

1.629.856

4.889.963

3.267.601

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα είλαη φια ζε Δπξψ.
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18.

Μεηνρηθό θεθάιαην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε 2.889.055 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €2,93 έθαζηε.
Κνηλέο
κεηνρέο
Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

8.464.931

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

8.464.931

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012

8.464.931

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

8.464.931

ιεο νη κεηνρέο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην.

19.

Απνζεκαηηθά
Σαθηηθό
απνζεκαηηθν

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Κεηαθνξά
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
2011

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012
Κεηαθνξά
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
2012

900.193

Απνζεκαηηθό
Δηδηθά
Αθνξνιόγ εηα αθνξνινγ εησλ
απνζεκαηηθά απνζεκαηηθά
εζόδσλ

13.615

2.229.196

41.677

59.816

ύλνιν

3.184.681
59.816

960.009

13.615

2.229.196

41.677

3.244.497

960.009

13.615

2.229.196

41.677

3.244.497

68.663
1.028.672

68.663
13.615

2.229.196

41.677

3.313.160

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Ρν Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
(Λ.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ
(κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ
λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.
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(β) Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ
Ξαξαθνινπζνχληαη ηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ θαζαξά θέξδε, ηα νπνία κε βάζε εηδηθέο
δηαηάμεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, δελ θνξνινγνχληαη, γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηελ απφθηεζε λένπ πάγηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γειαδή, ζρεκαηίδνληαη απφ θαζαξά θέξδε
γηα ηα νπνία δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ θαηαβάιιεηαη θφξνο.
Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ
ηξφπν
Ξεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ
απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε
εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.
Ρα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ (αθνχ ιεθζνχλ ππφςε
νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά) κε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ. Πε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο κε ηνλ
ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
γ) Δηδηθά απνζεκαηηθά
Δηδηθά είλαη ηα απνζεκαηηθά ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη έρνληαο ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ φπσο π.ρ. ην
απνζεκαηηθφ γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, ην απνζεκαηηθφ γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ
δεκηψλ απφ επηζθαιήο πειάηεο θιπ. Ν εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ην
λφκν εθείλν πνπ επέβαιιε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ, ήηνη απφ ηνλ λφκν, ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ. Γχλαηαη βεβαίσο θαη ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο λα επηβάιιεη ή λα επηηξέςεη ηνλ ζρεκαηηζκφ
εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο είλαη ην απνζεκαηηθφ απφ « Θέξδε απφ ηελ πψιεζε ρξενγξάθσλ »

20.

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ
ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη νη θηλήζεηο ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012

2012

2011

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

2.563.955

2.404.915

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

(417.749)

(260.722)

2.146.206

2.144.193

ύλνιν

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ππνινγηζκέλνο κε 20%. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν
θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2012- 31/12/2012
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Αλαβαιιόκελε θνξνινγ ία από:
Γηαθνξά θνξνινγ ηθήο θαη ινγ ηζηηθήο
βάζεο ησλ πάγ ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Απνδεκηώζεηο, απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ
Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ
θνξνινγ ηθήο θαη ινγ ηζηηθήο βάζεο
ύλνιν

Υξέσζε/ (πίζησζε)
Υξέσζε/ (πίζησζε)
Τπόινηπν 01
ζηελ θαηάζηαζε
Τπόινηπν 31
ζηελ θαηάζηαζε
Τπόινηπν 31
Ιαλνπαξίνπ 2011 ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο Γεθεκβξίνπ 2011 ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο Γεθεκβξίνπ 2012

1.809.038
(270.265)
694.146
2.232.919

99.929
9.543
(198.198)
(88.726)

1.908.967
(260.722)
495.948
2.144.193

420.703

2.329.670

(18.241)
(400.449)
2.013

(278.963)
95.499
2.146.206

Πχκθσλα κε ηνλ Λφκν 4110/23.01.2013, άξζξν 9 παξάγξαθνο 30 νξίδεηαη φηη γηα ηηο εκεδαπέο
αλψλπκεο εηαηξείεο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%) ζην ζπλνιηθφ
θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο. Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηή αξρίδεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.
Έρεη εθηηκεζεί φηη εάλ ε Δηαηξεία ππνιφγηδε ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 26%, ηα
απνηειέζκαηά ηεο ζα ήηαλ επηβαξπκέλα επηπιένλ θαηά 599 ρηι επξψ θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε ζα αλεξρφηαλ ζε 2.745 ρηι επξψ.

21.
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψ ζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, αλαθνξηθά κε ηελ
κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπο, δηελεξγήζεθε αλαινγηζηηθή
κειέηε. Ζ ππνρξέσζε πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε
εξγαδφκελνπ. Ρν πνζφ ηνπ δεδνπιεπκέλνπ δηθαηψκαηνο παξνπζηάδεηαη πξνεμνθινχκελν ζηελ
παξνχζα αμία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ζε ηζρχ έλα ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα
ζπκκεηέρνληεο εξγαδνκέλνπο. Πχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, νη εξγαδφκελνη
δηθαηνχληαη κεληαία ζχληαμε (κεηαβηβαδφκελε) ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ θαηά ηελ
ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο, ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ Δηαηξεία θαη ελφο ζπληειεζηή
αλάινγα κε ην επίπεδν ζέζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε
ηνλ Λ. 2112/1920, γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα ηα
πξναλαθεξφκελα δηθαηψκαηα θαη φξηα ζπληαμηνδφηεζεο. Γελ παξέρνληαη άιια επηδφκαηα ή παξνρέο
κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε.
Νη πην πξφζθαηεο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο παξνχζεο
αμίαο ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ
απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, έγηλαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 απφ
αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή. Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηα
ζπλαθή θφζηε ηξερνπζψλ θαη παξαρζεηζψλ ππεξεζηψλ ππνινγίζζεθαλ κε ηε κέζνδν «projected unit
credit method».
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2012

2011

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

3,60%

4,70%

Αχμεζε απνδνρψλ πξνζσπηθνχ

0,00%

2,00%

Δπηηφθην απφδνζεο

2,00%

2,00%

31/12/2012

31/12/2011

1.394.814

1.303.608

68.118

80.876

1.326.696

1.222.732

1.394.814

1.303.608

Κύξηεο αλαινγ ηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

Θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο
Θέζεο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο
ύλνιν

Ξνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεο αλαθνξηθά κε ην
πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο:

Θφζηνο ηξέρνπζσλ παξνρψλ
Ρφθνη
ύλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγ αδνκέλνπο

31/12/2012

31/12/2011

109.638

6.625

61.270

60.810

170.908

67.435

Ρν παξαπάλσ αλαγλσξηζκέλν έμνδν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο σο
αθνινχζσο:
31/12/2012

31/12/2011

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ

17.545

6.923

Έμνδα δηνίθεζεο

26.570

10.484

Δμνδα δηάζεζεο

126.793

50.028

ύλνιν

170.908

67.435
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Ζ θίλεζε ζε παξνχζεο αμίεο ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2012

31/12/2011

1.303.608

1.351.324

Θφζηνο Ξαξνρψλ

70.943

69.167

Ρφθνη

61.270

60.810

Αλαινγηζηηθά θέξδε/ (Εεκηέο)

41.365

(73.068)

1.171

9.178

(2.670)

10.526

(80.873)

(124.329)

1.394.814

1.303.608

Yπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο

Κεηαθνξά ππνρξέσζεηο ζηελ Δηαηξία
Ξεξηθνπέο
Θαηαβνιέο ζε αζθαιηζκέλνπο
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

22.

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Νη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε. Ζ δηνίθεζε
ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ην ππφινηπν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε ηνπο αμία. Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο γηα ηνπο
πξνκεζεπηέο ήηαλ πεξίπνπ 38 κέξεο γηα ην 2012

Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:

Ξξνκεζεπηέο
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Ξνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ 26)
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη/ ηέιε
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

31/12/2012

31/12/2011

8.455.271
507.996
49.161
2.290.261
467.375
209.179
65.616

6.397.193
374.315
103.220
3.206.726
427.021
226.941
438.414

12.044.859

11.173.830
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Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
31/12/2012

31/12/2011

2.158.377

1.765.903

Δγγπήζεηο δεμακελψλ

785.139

855.109

Ινηπέο εγγπήζεηο

168.006

168.007

3.111.522

2.789.019

Δγγπήζεηο θηαιψλ

ύλνιν

Νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε επξψ.

23.

Γάλεηα

Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο είλαη € 1.000.000.

24.

Γεζκεύζεηο

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Δηαηξεία σο κηζζσηήο

Ρα κειινληηθά ειάρηζηα κηζζψκαηα, κε βάζε ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο αθνξνχλ θπξίσο ρψξνπο
απνζεθψλ, γξαθείσλ θαζψο επίζεο θαη κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Αλαιχνληαη σο εμήο:

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ρξήζεο

31/12/2012

31/12/2011

402.350

307.366

Θαηά ηελ ιήμε ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011, ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο
ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα ή ρσξίο λα πξνηίζεηαη λα αθπξψζεη ηα ζρεηηθά
κηζζσηήξηα, νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο:

Έσο 1 έηνο
Απφ 2-5 έηε
Ξέξαλ ησλ 5 εηψλ

31/12/2012

31/12/2011

357.653

325.215

1.531.923

1.388.907

1.686.422

1.555.213

3.575.998

3.269.335
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Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο
Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ρξήζεο:
31/12/2012

31/12/2011

185.718

269.669

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ρξήζεο

Ρν ζχλνιν απαηηήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κειινληηθέο ειάρηζηεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κε
αθπξσηέσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Έσο 1 έηνο
Απφ 2-5 έηε
Ξέξαλ ησλ 5 εηψλ

25.

31/12/2012

31/12/2011

188.344
815.179
865.418
1.868.941

243.221
944.887
1.116.486
2.304.594

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο

θίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηξίησλ πνζνχ € 331.143,56. Δπηπιένλ, πθίζηαληαη
επίδηθεο ππνζέζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο πνζνχ € 1.170.129. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα
πξνθχςνπλ επηβαξχλζεηο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο.
Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηελ εηαηξεία είλαη κφλν ε ρξήζε 2012, γηα ηελ νπνία ε Δηαηξεία
εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λφκνπ 3842/2010 (ΞΝΙ 1159/2011) ζχκθσλα κε ην
νπνίν ε Δηαηξεία, ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2012 δελ έρεη νινθιεξσζεί, απφ
ηνλ νπνίν φκσο δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο.
Ρν πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο
αλέξρεηαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζε € 3.912.200 ελψ ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ αλέξρεηαη ζε € 264.263.

Δ/Δ εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ
Δ/Δ ζπκκεηνρήο
ύλνιν
Δ/Δ πειαηψλ
Δ/Δ δηαθφξσλ απαηηήζεσλ
ύλνιν

31/12/2012

31/12/2011

3.892.200
20.000
3.912.200

2.712.200
2.678
2.714.878

150.000
114.263
264.263

110.000
114.265
224.265
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26.

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ:
1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Ξξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

4.252.962

2.128.471

Αγ νξέο ππεξεζηώλ θαη αγ αζώλ:
Απφ κεηξηθή (Mφηνξ τι Διιάο ΑΔ)

27.847.745

28.669.963

861.882
28.709.627

919.106
29.589.069

172.141

144.702

113.471

8.573

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ θαη αγ αζώλ:

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Έζνδα ελνηθίσλ:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Αγ νξέο παγ ίσλ:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Ρα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο
εμήο:
Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε:
Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε:
Ξξνο κεηξηθή (Mφηνξ τι Διιάο ΑΔ)
Ξξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

31/12/2012

31/12/2011

87.976

43.019

1.355.757
934.504
2.290.261

2.258.640
948.086
3.206.726

Νη πσιήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε έγηλαλ ζηηο θαλνληθέο ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Θακηά
εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ή ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία
πξφβιεςε γηα επηζθαιήο απαηηήζεηο.

Παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012, πνζφ χςνπο € 512.530,71 θαηαβιήζεθε σο ακνηβή κειψλ Γ.Π. θαη
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ Δηαηξεία (2011: € 572.777,18)
Γηα ηελ ίδηα ρξήζε νη θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 135.407.
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27.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη
θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Ππλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ.

(α)

Κίλδπλνο αγνξάο

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ
Διιάδα θαη νη αγνξέο γίλνληαη θπξίσο ζε Δπξψ.

Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ
επηηνθίσλ
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο
δεδνκέλνπ φηη δελ δηαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα.
Κίλδπλνο ηηκήο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πγξαεξίνπ ιφγσ ηεο ηήξεζεο
απνζεκάησλ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν απηφ ξπζκίδνληαο ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα δπλαηά
επίπεδα θαη θαζνξίδνληαο ηηο ηηκέο πψιεζεο απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο.

(β)

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο,
θαζψο ηα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε γλσζηέο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ. Νη
απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη
ζπγθέληξσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκβάζεηο γηα
ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηεο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο
ην ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο
πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο.

(γ)

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο.
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Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο
ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Ν παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ
ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. Ρα
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.

Ληγ όηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο 2 έηε Από 2 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

31/12/2012
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

12.044.859

295.326

1.288.135

1.528.061

Ληγ όηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο 2 έηε Από 2 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

31/12/2011
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

10.946.889

204.727

892.965

1.059.287

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα
θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή
δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Ζ Δηαηξεία έρεη
δαλεηζκφ € 1.000.000 θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012.

28.

Αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ

Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έγηλαλ αλακνξθψζεηο ζηα θνλδχιηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έηζη ψζηε
απηά λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα
αλαηαμηλνκήζεθε ην πνζφ ησλ εμφδσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο, απφ ηελ ¨Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο¨, ¨έμνδα αλά θαηεγνξία¨ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ ¨Θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο..

29.
Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο θαηάζηαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηηο 31/12/2012 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο
θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
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