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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ -  ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  : 

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.    Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

2. Γεξάξδεο Γεψξγηνο  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο   Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  Δθηειεζηηθφ κέινο 

σο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο θαη ν θ. Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο πνπ εηδηθψο νξίζζεθε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Ρερληθήο Δκπνξνβηνκεραληθήο Λαπηηιηαθήο Δηαηξείαο 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 

 

(α) νη Δηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2013 - 31/12/2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Ινγηζηηθά Ξξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ, ηελ Θαζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη 

 

(β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή 

ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

 
Διεπζίλα, 27 Καξηίνπ  2014 

 
Νη Βεβαηνχληεο 

 
Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο      Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

– ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο 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 εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

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

αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο 

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

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

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλψκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο 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 Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 

2190/1920. 

 

β)  Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2014 

 Ν Νξθσηφο  Διεγθηήο  Ινγηζηήο 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖΠ Ι. ΞΔΟΟΝΠ 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 11951 

Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 125 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ 56ε ΣΑΚΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΓΙΑ 

ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1 – 31/12/2013 

 

Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Παο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα 

ηελ ρξήζε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2013. Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107, παξάγξαθνο 3, ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Λ. 3556/2007, θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ηδίνπ Λφκνπ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 

Δπηδφζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθφπεζε Πεπξαγκέλσλ 
 

Πηε δηάξθεηα ηνπ 2013, θαη γηα έβδνκε ζπλερφκελε ρξνληά, ν φγθνο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2012  27,7%. Πσξεπηηθά απφ ην 2008 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013  

ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  είλαη 81,62%. Ζ εμέιημε απηή ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο  επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, 

θαζψο κεγάιν πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εκπνξεχηαη απεπζχλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

απηφλ ηνλ ηνκέα.  

 

 Ρν 2013 ήηαλ απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έληνλα αξλεηηθφ ζην ζχλνιν ηνπ. Θα ιέγακε 

πσο θζάζακε  ζην έζραην αξλεηηθφ ζεκείν θαη ην επφκελν δηάζηεκα δελ κπνξεί παξά λα έρεη 

ζηαζεξνπνηεηηθή θαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ αλαπηπμηαθή πνξεία. Πην θιάδν ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ήηαλ έληνλα εκθαλείο. Κεγάιεο κνλάδεο, θπξίσο 

παξαγσγηθέο, δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξή έσο αλχπαξθηε πίζησζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο - έζησ κηθξήο - δήηεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αγνξά. 

Ραπηφρξνλα απηή ε ίδηα θαηάζηαζε δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε πγηή νηθνλνκηθά θξηηήξηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαιχπηνληαο 

έγθαηξα ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο.      

 Πηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ζπλερίζακε λα εληζρχνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη  ηνπ Νκίινπ ζπλνιηθά, 

ζηελ ινγηθή ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ζέζεο καο ζηελ αγνξά θαη ηαπηφρξνλα  ζηε ειεγρφκελε αλάπηπμε ζηνπο 

ηνκείο πνπ είλαη πνην θνληά ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ πνιηηηθή καο απηή είρε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά θαηά 2,7%. Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ 

ήηαλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, φκσο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν 

ηεο μπιείαο, φπνπ ζεκεηψζεθε πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πεξηζζφηεξν απφ 30%, ζεσξνχκε πσο καο 

δίλεη ην δηθαίσκα λα πηζηεχνπκε φηη κε ηελ αλακελφκελε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κε 
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κηα έζησ ηζρλή βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηνπ νκίινπ ζα εμειηρζνχλ ζεηηθά. 

 

Πε ζρέζε κε ην 2012  ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο λα δηακνξθψζεθε  ζην 2,7% θαη ζην 

φκηιν παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1,43%   ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ζην θιάδν εθηηκάηαη φηη 

κεηψζεθε πάλσ απφ  30%. Πηα απνηειέζκαηα ηνπ 2013 έρνπλ ελνπνηεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΦΝΗ 

ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ABEE ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ελψ γηα ην 2012 ε ελνπνίεζε ηνπο έρεη γίλεη απφ ηνλ 

Ηνχλην θαη κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ELTOP γηα ην δηάζηεκα 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 

κέρξη 31 Καΐνπ 2013 ήηαλ 1.793 ρηιηάδεο επξψ. Πνβαξή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο έρνπλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφλ ησλ 1.906 ρηιηάδσλ επξψ ή πνζνζηφ επί 

ηνπ ηδίξνπ 8,6%, έλαληη 1.897 ρηιηάδσλ επξψ  ή πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ 8,3%,  ην 2012 γηα ηελ Δηαηξεία , 

θαη 2.041 ρηιηάδσλ επξψ ή πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ 8,17% έλαληη 2.019 ρηιηάδσλ επξψ  ή πνζνζηφ επί ηνπ 

ηδίξνπ 8,18%  ην 2012 γηα ηνλ φκηιν. Νη ελέξγεηεο αλαδηνξγάλσζεο  θαη πεξηθνπήο εμφδσλ είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ (πιελ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) γηα ηελ εηαηξεία απφ 3.859 ρηι επξψ 

ή πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ 16,84%  ην 2012 ζε 3.757 ρηι. επξψ ή πνζνζηφ επί ηνπ ηδίξνπ 16,89 ην 2013  

 

 

Πσιήζεηο θαη Απνηειέζκαηα 

 

Νη Ξσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο έθζαζαλ ηα 22,235 εθ. ζε εηαηξηθφ επίπεδν θαη ηα 25,036 εθ ζε επίπεδν νκίινπ. 

Ρα Κηθηά Θέξδε δηακνξθψζεθαλ ζηα 3,911 εθ € θαη ε ρξήζε έθιεηζε κε δεκία πξν θφξσλ 1,157 εθ. € 

έλαληη δεκηάο 1,073 εθ. € ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο. 

 

Σξήζε ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 2013 2012 2013 2012 

Ξσιήζεηο 25.036.381,57 24.682.634,86 22.235.662,27 22.856.945,13 

Κηθηφ Θέξδνο 5.372.391,95 4.833.834,48 3.911.183,74 4.115.339,07 

ΔΒΗΡDA 1.090.641,80 647.161,77 1.141.138,16 1.236.136,54 

 
Ρν πεξηζψξην  κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ζεκείσζε  κείσζε  θαη δηακνξθψζεθε ζην 17,58% 

έλαληη 18% ηνπ 2012, γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 621 

ρηιηάδεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 102 ρηιηάδεο πεξίπνπ,  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

θέξδνπο πξν θφξσλ ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά 95  ρηιηάδεο, ζπγθεθξηκέλα απφ 1.236 

ρηιηάδεο ην 2012 ζε 1.141 ρηιηάδεο  ην 2013 . 

 
Ρν ζχλνιν ησλ  δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ  αλέξρεηαη  ζηηο 31/12/2013 ζην πνζφλ ησλ 27,56 εθ. έλαληη 

27,51εθ. ην 2012. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

ηεο Δηαηξείαο κε απνηέιεζκα πνζφλ 12,826 εθαηνκκπξίσλ ή πνζνζηφ 47% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ λα 

αθνξά καθξνπξφζεζκα δάλεηα, έλαληη πνζνχ 5,386 εθαηνκκπξίσλ ή πνζνζηνχ 20% ην 2012. Ζ ζρέζε 
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δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ κεηαβιήζεθε  απφ 1,20 ην 2012 ζε 1,24 ην 2013 θαη ε 

ζρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απφ 1,2 ην 2012 ζε 1,29 ην 2013.  

 
εκαληηθά Γεγνλφηα 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε. 

 

Πξνβιεπφκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 
 

Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ ε δπζθνιφηεξε γηα ην θιάδν, εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ 

ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηα  πξνεγνχκελα ρξφληα. Πηνλ θιάδν ηεο μπιείαο ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ζπξξηθλσζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πεξηζζφηεξν απφ 60%. Αξθεηέο κηθξέο κνλάδεο 

έρνπλ απνζπξζεί θαη νη  κεγάιεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ  ηνπο , θαζψο εθηφο ησλ άιισλ, αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο. Ζ εηαηξεία ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία πήξε κέηξα πεξηζηνιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη 

πξνρψξεζε ζε αλαδηάξζξσζε θαη αλαλέσζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη. Πήκεξα 

βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε κε ηελ έλλνηα φηη δηαζέηεη επξεία γθάκα πξντφλησλ θαη εθηεηακέλν δίθηπν 

πσιήζεσλ ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε ηπρφλ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο . 

 Νη δχν πξψηνη κήλεο ηνπ 2014 δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αηζηνδνμνχκε κε ηελ έλλνηα φηη παξ’ φηη δελ 

ζεσξνχληαη πεξίνδνο απμεκέλεο δήηεζεο γηα ηνλ θιάδν παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ζε ζρέζε κε 

ην 2013 ηεο ηάμεσο ηνπ 17%. Διπίδνπκε φηη ζα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ζα  βειηησζεί έζησ ζε κηθξφ βαζκφ ην 

θιίκα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ απηφ πξαγκαηνπνηεζεί ε εηαηξεία θαη ν φκηινο 

ζπλνιηθά έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξάζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε κεγαιχηεξε αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα 

πξνέξρεηαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Ζ αλακελφκελε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα  έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα εθηφο ησλ άιισλ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ην νπνίν ζα σθειεζεί 

θαη ε Δηαηξεία. Ξαξάιιεια ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επεμεξγάδεηαη κέηξα ζηε θαηεχζπλζε  ηεο κείσζεο ησλ 

αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο. Ξαξάιιεια  ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, ψζηε λα θαηαμησζνχκε σο αμηφπηζηνο φκηινο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

θιάδνπ. 

Νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ δελ επηηξέπνπλ λα είκαζηε ηδηαίηεξα αηζηφδνμνη, φκσο ηα  γεγνλφηα  

ζην θιάδν φπσο δηαδξακαηίδνληαη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο. Ζ δηνίθεζε  έρεη πάξεη φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη ψζηε ε Δηαηξεία λα αμηνπνηήζεη επθαηξίεο 

πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ. 

 
 

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Δηζαγσγηθά 

Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 3873/2010 θαη  ηεο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 θαη απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ελφηεηεο:  
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Α. Γήισζε Ππκκφξθσζεο κε Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Β. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

Γ. Γεληθή Ππλέιεπζε θαη Γηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ  

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο  

Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

ΠΡ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 

Ε. Έθζεζε ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 

 

Α. Γήισζε πκκφξθσζεο κε Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ωο αλψλπκε εηαηξία εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε Δηαηξία αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηδίσο ηνπο λ. 3016/2002, 3693/2008 θαη 3884/2010 θαζψο θαη ηνπο λ. 3556/2007, 

3340/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκφδεη θαη’ αξρήλ θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Θψδηθα πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ (ν «Θψδηθαο») γηα ηηο κηθξέο εηαηξίεο, ν νπνίνο είλαη 

αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf 

 
Ζ Δηαηξία πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θψδηθα δελ έρεη πηνζεηήζεη άιιεο πξαθηηθέο.  

 

Νη εθαξκνδφκελεο αξρέο θαη πξαθηηθέο απφ ηελ Δηαηξία απνηππψλνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ, ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο, θαη, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη ζθφπηκν ζε άιινπο θαλνληζκνχο ή πνιηηηθέο 

ηεο Δηαηξίαο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: www.interwood.gr 

 

Β. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

 
Η. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Πχλζεζε – Θεηεία) 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο έληεθα (11) κέιε. Ρα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία θαη θαζνξίδεη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο εθαξκνδφκελεο λνκνζεζίαο, ηδίσο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη, ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ πνηα απφ απηά ζα είλαη Αλεμάξηεηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηα Δθηειεζηηθά 

θαη Κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ.  

 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία ε νπνία δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε λα 

παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ 

επαλεθινγή ηνπο επηηξέπεηαη. 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο Ππκβνχινπο θαζψο απφ ηα κέιε ηνπ ή θαη απφ ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο Γεληθφ 

Γηεπζπληή θαη λα νξίδεη ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο, ηπρφλ, αλαπιεξσηέο ηνπο.  

 

Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED%20TELIK0%20JAN2011.pdf
http://www.xxxxx.gr/
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ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο 

Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηφο 

ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία. 

 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ελαπνκείλαληα 

κέιε, δχλαηαη λα εθιέμεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

ΗΗ. Ρξέρνλ ΓΠ θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

 

Κε ηελ απφ 26.6.2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμειέγε νθηακειέο 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε αθφινπζε: 

 

 

Ολ/κν Ιδηφηεηα 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο Ξξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο  

Γεξάξδε Πνθία Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Γεξάξδεο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Καδνχξνο Γεκήηξηνο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Θενδσξίδεο Ληθφιανο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Πηγάιαο Κηραήι Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

 

Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηξέρνπζεο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο, είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.interwood.gr 

 

III. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηε δηαξθή επηδίσμε ηελ ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο 

ηεο αμίαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά ζρεηηθά κε θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν.  

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αζθεί φια ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ 

http://www.interwood.gr/
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ελεξγψληαο ζπιινγηθά, δχλαηαη φκσο λα αλαζέηεη κε απφθαζε ηνπ ηελ αληηπξνζψπεπζε, ηα έξγα, 

θαζήθνληα ή δηθαηψκαηα ηνπ, πιελ φζσλ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα ελ φισ ή ελ κέξεη ή γηα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή πεξηνρή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή άιια πξφζσπα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ηξέρνπζα εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ απφ 25.06.2013 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έρεη σο εμήο: 

Πηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αιέμαλδξν Ξαππά ζηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε θαη 

ζηελ Αληηπξφεδξν Γεξάξδε Πνθία, ζηνλ θαζέλα ρσξηζηά αλαηίζεληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην άξζξν 14 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ν Ξξφεδξνο ή ν Γ/λσλ Πχκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο, δεζκεχνπλ ηελ 

Δηαηξία γηα θάζε ζέκα κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. 

 

Ξξνβιέπνληαη θαη πεξαηηέξσ εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο, φπσο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην ππ’αξηζκ. 

4148/9.7.2013 ΦΔΘ ΡΑΔ&ΔΞΔ.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ην απαηηνχλ ή ην επηβάιιεη ν λφκνο.  

 
Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηνπ ΓΠ θαηά ην 2013.  

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 25 25 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ 25 11 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 25 25 

ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 25 25 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 25 25 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ 25 25 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 25 6 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 11 3 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 14 3 

 

ΗV. Δπηηξνπέο 
 

Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηήζεη κφλν Δπηηξνπή Διέγρνπ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απαξηίδεηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κε 

εθηειεζηηθά θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν αλεμάξηεην κε 
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εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα 

ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

 
Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινπζεί θαη’ αξρήλ ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθηφο 

εάλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη θαη’ ειάρηζηνλ ηέζζεξηο 

(4) θνξέο ην ρξφλν, ελψ είλαη δπλαηή ε ζχγθιεζή ηεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 
Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (2013).  

 

 

 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

Πηακπνπιήο Ληθφιανο 2 2 

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο 4 4 

Θενδσξίδεο Ληθφιανο 4 4 

Πηγάιαο Κηραήι 2 2 

 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, κέζσ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη νη βαζηθέο ηεο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην λ. 3693/2008, είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο  Δηαηξίαο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

 Ζ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

ζηελ Δηαηξία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίζηεθε κε ηελ απφ 26.6.2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Θενδσξίδε Ληθφιαν (κε εθηειεζηηθφ κέινο), Πηγάια Κηραήι (αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο) ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Πηακπνπιή Ληθφιανπ θαη Δθξαίκνγινπ Γεκήηξην 
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(αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο).  

 
Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ν θ. Πηγάιαο Κηραήι θαη ε ζεηεία ηεο, παξαθνινπζεί απηή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δειαδή είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο. 

 

Γ. Γεληθή πλέιεπζε & Γηθαηψκαηα ησλ Μεηφρσλ  

 

Η. Πχγθιεζε – Ππλεδξηάζεηο  - Αξκνδηφηεηεο 

Ρα ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο, ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη δηεμαγσγήο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξίαο ξπζκίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φηαλ απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνλ αληηθαζηζηά πξνεδξεχεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλά, εθιέγεη 

έλα Γξακκαηέα κεηαμχ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ κέρξηο φηνπ επηθπξσζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ν θαηάινγνο 

ησλ δηθαηνπκέλσλ λα κεηέρνπλ ζηε ζπλέιεπζε κεηφρσλ. Δθιέγεηαη έπεηηα ην ηαθηηθφ Ξξνεδξείν απηήο 

απνηεινχκελν απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο εάλ νκνθψλσο ε 

ζπλέιεπζε πξνηηκήζεη ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ρσξίο απηήλ. 

 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γεληθά 

γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Πχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε 

απνθαζίδεη θαη’ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα: 

α) ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

β) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο, 

δ) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ζη) ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

 

ΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ& ηξφπνο άζθεζεο  

Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη 34.986.430 θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 πξνλνκηνχρεο 

άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Σ.Α. (θαηεγνξία κεζαίαο θαη 

κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) θαη θαηαρσξεκέλεο ζε άπιε κνξθή ζηα αξρεία ηνπ Π.Α.Ρ. Γελ πθίζηαληαη εηδηθά 

δηθαηψκαηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ.  

 

Ζ θηήζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ 

λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο. 

 

Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαηψκαηα αλάινγα πξνο ην εμ απηήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ. Πε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ζε κεηνρή, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη κφλν απφ θνηλφ 

εθπξφζσπν απηψλ. Νη ζπγθχξηνη επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
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ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλή κεηνρή. 

 

Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα: 

 Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά) θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ 2.566.836 πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα 

πξνβιεπνκέλσλ ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ.  

 Ρν δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

κεηξεηά θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ 

νκνινγηψλ, εθφζνλ δελ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ εγθξίλεη ηελ αχμεζε. 

 Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη άζθεζεο δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε 

ειεθηξνληθά κέζα ή δη’ αιιεινγξαθίαο, ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ. 3884/2010.  

 

ΗΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 

 
Ξαξέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920: 

 

Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα 

πξνβνχλ ζηα αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλειεχζεσο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί.  

 Αίηεκα πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ηελ αλαβνιή γηα κία κφλν θνξά ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  

 Αίηεκα φπσο ηεζνχλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

 Αίηεκα φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 
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γίλεη κε νλνκαζηηθή θιήζε.  

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία απηή εδξεχεη.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. λα αλαθνηλψζεη ζε επηθείκελε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

Δηαηξίαο θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο 

κε απηνχο. 

 

Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/5 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ 

ζηα αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεζε παξνρήο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε 

ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.  

 

Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί 

λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ειήθζε ρσξίο λα 

παξαζρεζνχλ νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ κεηφρνπο θαη’ ελάζθεζε δηθαηψκαηνο 

κεηνςεθίαο ή θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο.  

 

Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχλαληαη λα 

δεηήζνπλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο Δηαηξίαο λα αζθεζνχλ φιεο νη αμηψζεηο ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ. 

 

Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο, εάλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά 

ηξφπν πξνθαλή, θαζηζηά ηελ ζπλέρηζή ηεο αδχλαηε.  

 

Νπνηνζδήπνηε κέηνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα παξέρεη ζε επηθείκελε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο. 

 

 

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ  

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 
Πχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ ηεο Δηαηξίαο, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο 

απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο αλσηέξσ θαη ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 
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Ρν Ρκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο. Ν δηνξηζκφο ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο αλαθέξεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δηνξίζηεθε κε ηελ απφ 5.9.2013 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη είλαη ν θ. Ληθφιανο Ρξηπνιηηζηψηεο. 

 

Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο 

έηζη ψζηε λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκείσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Πηφρνο είλαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

αλάιεςεο δηνξζσηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε ή θαηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια 

ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε 

βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο. 

 
Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ 

αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη κε επηηπρία, ιφγσ ηεο δνκήο 

ηεο θαη ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 

 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν 

βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη 

επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

ζηελ εηαηξεία. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο, αλ θαη ππφ ην 
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θσο ησλ λέσλ εμειίμεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζπκθσλία ηνπ PSI, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο κάιινλ έρεη 

κεηξηαζζεί. 

 

Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή 

δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 

 
Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 
 

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθηειεζηηθψλ θαη κε εγθξίλνληαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξάμεσλ θαη 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.   

 
Ξέξαλ απηνχ, σο πξνο ην εθηειεζηηθφ κέινο ΓΠ  θ. Ξαπαδάθε Δπηχρην, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δηαηξία θαη κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ε ακνηβή ηνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελσλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνπλ εθηφο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ηελ θαηαβνιή έθηαθηεο 

ακνηβήο (bonus).  

 

Σ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο  

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη θαη’ αξρήλ ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Θψδηθα. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο, εθαξκφδεη κφλν ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο κηθξέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηνπ Θψδηθα.  

Δπίζεο, ε Δηαηξία απνθιίλεη θαη ζηα αθφινπζα ζεκεία απφ ηνλ Θψδηθα: 

Ξαξφηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Θψδηθα, απηφο 

θαζνξίδεηαη θαη’ αξρήλ ειεχζεξα απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Πε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο 

κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

απνθαζίδεη εάλ ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο, αλάινγα κε ηελ ζέζε, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ κέινπο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗ (2.1)).  

Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο αιιά θαη δεδνκέλεο ηεο επειημίαο πνπ επηζπκεί λα δηαηεξεί ε Δηαηξία ζηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε, δελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή ακνηβψλ θαη αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε 

απνθαζίδεη ηελ εθινγή ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αμηνινγεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ ππνςεθίσλ 

γηα αλεμάξηεηα κέιε (εηδηθή πξαθηηθή A.I. (1.2), Α.ΗΗ (2.4) & Α. IV. (5.4)).  

Γεδνκέλνπ ηνπ επέιηθηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα πηνζεηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
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εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη πξφγξακκα δξάζεο (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI (6.1)). Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ε 

Δηαηξία δελ θξίλεη ζηε θάζε απηή ζθφπηκν ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗΗ.(3.3)). 

 

Ρν έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αμηνινγείηαη απεπζείαο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απαιιαγή απηνχ απφ επζχλε 

απνδεκίσζεο θαηά ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε εθάζηνπ έηνπο. Ξέξαλ απηνχ, ε Δηαηξία δελ έρεη πηνζεηήζεη 

άιιε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δεδνκέλνπ φηη ζεσξεί φηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην  πιένλ θαηάιιειν 

φξγαλν (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI (6.5) & Α.VII (7.1, 7.2)).   

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνθαζίδνληαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα 

(Κέξνο Γ).  

 

Z. Έθζεζε ηνπ Γ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007 

 
Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.523.437,04) δηαηξνχκελν ζε  

(37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα 

εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.986.430) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο 

άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα  

: 

 πξνλνκηαθή απφιεςε α’ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

 πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξίαο  

 θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε 

επάξθεηαο ηνχησλ πξνο  θαηαβνιή ηζφπνζνπ α’ κεξίζκαηνο 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ 

(θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

 

Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 

Θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο.  

εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007 

Oη  θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

Θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο : 

Κέηνρνο     Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο    25,97% 

Πνθία Γεξάξδε    23,82 % 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο   13,22 % 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο     5,45% 
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Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, δελ πθίζηαληαη κεηνρέο 

ηεο Δηαηξίαο  πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα. 

Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί  ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο κεηνρέο ηεο. 

πκθσλίεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο 

πάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θθ. Αιέμαλδξν Ξαππά, Ληθφιαν Θενδσξίδε, Γεψξγην Γεξάξδε, Γεψξγην 

Θενδσξίδε, Κάξθν Φξαγθίζηα, Δπηχρην Ξαπαδάθε θαη ηελ θα. Πνθία Γεξάξδε, κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε 

πνζνζηά (θαηά ηελ 2.3.2010)  26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% θαη 24,38% αληίζηνηρα, 

βάζεη ηεο νπνίαο κέζσ ζπληνληζκέλεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ εθάζηνηε θαηέρνπλ, 

δεζκεχνληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θνηλή πνιηηηθή σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο (έηζη ψζηε ε πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο ηνπο).  

Καλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 

Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Θ.Λ. 2190/1920. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.. ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ  ή γηα ηελ αγνξά 

ηδίσλ  κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

Γελ πθίζηαηαη  εηδηθή αξκνδηφηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ελψ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

εκαληηθέο  ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ειέγρνπ θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη  νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο κεηά απφ δεκφζηα πξφηαζε. 

Κάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο 

πξφηαζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη 

νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή  ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
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πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο 01.01.2013 – 31.12.2013 

Ξσιήηξηα 
Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

DIPO A.E. 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 
INTERWOOD 

CYPRUS 
ΑΦΝΗ 

ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ Πχλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 
ΑΡΔΛΔ 2.170.857,93 0,00  102.874,09 0,00  2.895.665,54 5.169.397,56 

DIPO A.E. 0,00  62,14 0,00  0,00  0,00  62,14 

ΑΦΝΗ 
ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 63.865,86  72.457,07 0,00  1.484,34 0,00  137.807,27 

Πχλνιν 2.234.723,79 72.519,21 102.874,09 1.484,34 2.895.665,54 5.307.266,97 

 

Τπφινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεψζεσλ 31.12.2013 

πφινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Πχλνια 

DIPO A.E. 2.023.004,83 0 2.023.004,83 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00  -176.146,40 -176.146,40 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 331.584,94 0 331.584,94 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 2.848.133,40 0 2.848.133,40 

INTERWOOD CYPRUS 0,00  0,00  0,00  

Πχλνιν 5.202.723,17 -176.146,40 5.026.576,77 

 

 

πλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

  
Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη 
κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 546.738,75 395.450,04 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 1.038,49 1.038,49 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε 
ηεο Γηνίθεζεο 1.836.000,00 1.836.000,00 

 

Διεπζίλα, 27 Καξηίνπ 2014 

 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3401/2005 

 
Νη Αλαθνηλψζεηο – Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ δεκνζίεπζε ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013, ζηα 

πιαίζηα πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δίλνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.interwood.gr) θαζψο θαη 

ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (www.ase.gr). 

 

21/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

06/09/2013 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

25/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

25/06/2013 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

11/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

01/04/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ 

28/03/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΛΛΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ (ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ Δ ΑΛΛΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ) 

21/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

06/09/2013 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

25/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

25/06/2013 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

11/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

01/04/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ 

28/03/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΛΛΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ (ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ Δ ΑΛΛΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ)  

 

 

 

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη νη εθζέζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ Δηαηξεηψλ, ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο 

(www.interwood.gr). 

 

 
 

http://www.interwood.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=172851
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=171631
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=169315
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=169314
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=168767
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=165492
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=165028
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=172851
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=171631
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=169315
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=169314
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=168767
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=165492
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=165028
http://www.interwood.gr/
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
(Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο)  

 
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 

Υξήζεσο 2013 

 
 
 

 
 

 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 31.12.2013   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2012 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ                 

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ                 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 7.1 26.151.479,59   26.492.075,50   24.508.794,09   24.691.661,08 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 1.499,73   4.763,66   1.499,72   4.763,65 

πεξαμία επηρείξεζεο 7.3 495.000,00   495.000,00   0,00   0,00 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο επηρεηξήζεηο 7.4 389.233,10   472.920,99   2.878.326,77   2.878.326,77 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.16 1.148.979,72   943.920,78   910.471,00   733.599,02 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   104.298,76   110.174,21   22.636,38   26.660,70 

    28.290.490,90   28.518.855,14   28.321.727,96   28.335.011,22 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                 

Απνζέκαηα 7.5 8.944.293,01   9.291.932,38   6.974.591,49   7.149.728,55 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.6 16.299.991,45   16.006.027,88   18.274.520,73   18.141.578,65 

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.6 1.135.106,19   1.719.287,56   1.209.791,52   1.534.313,12 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.7 437.359,25   401.119,73   209.278,17   115.945,01 

    26.816.749,90   27.418.367,55   26.668.181,91   26.941.565,33 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   55.107.240,80   55.937.222,69   54.989.909,87   55.276.576,55 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.8 16.759.302,04   16.759.302,04   16.523.437,04   16.523.437,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 7.9 6.020.284,10   6.020.284,10   6.020.284,10   6.020.284,10 

Απνζεκαηηθά 7.9 7.964.863,25   8.442.850,20   7.914.786,39   8.392.773,34 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν   -11.308.201,54   -9.632.742,88   -9.156.104,74   -7.931.847,95 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο   19.436.247,85   21.589.693,46   21.302.402,79   23.004.646,53 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   1.135,73   1.152,53   0,00   0,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   19.437.383,58   21.590.845,99   21.302.402,79   23.004.646,53 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 7.10 13.177.225,87   5.737.006,28   12.826.137,95   5.386.090,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.16 3.550.051,71   2.762.421,28   3.264.905,95   2.519.605,93 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 7.11 398.856,00   333.751,00   249.402,00   213.991,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 7.12 67.935,69   326.506,55   0,00   258.570,86 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.10 166.950,29   244.610,72   166.950,29   244.272,52 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   17.361.019,56   9.404.295,83   16.507.396,19   8.622.530,31 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 7.13 1.425.384,45   208.732,77   1.361.499,01   858.083,10 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 7.14 15.436.946,26   23.132.240,56   14.730.927,09   22.130.792,49 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.15 585.366,84   375.324,68   522.114,50   174.041,87 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.13 861.140,11   1.225.782,86   565.570,29   486.482,25 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   18.308.837,66   24.942.080,87   17.180.110,89   23.649.399,71 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ   35.669.857,22   34.346.376,70   33.687.507,08   32.271.930,02 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   55.107.240,80   55.937.222,69   54.989.909,87   55.276.576,55 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ   

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 
01.01-

31.12.2013   
01.01-

31.12.2012   
01.01-

31.12.2013   
01.01-

31.12.2012 

                  

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 7.17 25.036.381,57   24.682.634,86   22.235.662,27   22.856.945,13 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 7.18 -19.663.989,62   -19.848.800,38   -18.324.478,53   -18.741.606,06 

Μηθηά Κέξδε   5.372.391,95   4.833.834,48   3.911.183,74   4.115.339,07 

Άιια Έζνδα 7.19 475.141,92   452.787,41   583.725,11   541.318,99 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 7.21 -1.581.253,13   -1.859.722,53   -1.192.833,77   -1.391.634,02 

Έμνδα Γηαζέζεσο 7.22 -3.625.225,25   -3.402.717,99   -2.564.493,73   -2.467.698,84 

Άιια Έμνδα 7.20 -123.588,60   -35.433,49   -14.551,91   -32.873,74 

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ 
θαη επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ   517.466,89   -11.252,12   723.029,44   764.451,46 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 7.23 37.982,07   59.722,70   25.445,40   57.973,01 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.23 -2.041.600,70   -2.019.350,16   -1.905.749,77   -1.896.252,44 

Εεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο 7.23 0,00   -313.363,29   0,00    0,00   

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο   -83.687,89   -160.732,54   0,00     0,00  

Κέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ   
-

1.569.839,63   -2.444.975,41   -1.157.274,93   -1.073.827,97 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.24 -6.037,08   283.472,47   -27.123,24   129.378,57 

Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ 
θφξνπο   

-
1.575.876,71   -2.161.502,94   -1.184.398,17   -944.449,40 

                  

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ 
θφξνπο θαηαλέκνληαη ζε                  

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο 
κεηξηθήο   -1.575.889,97   -2.160.898,52   -1.184.398,17   -944.449,40 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   13,26   -604,42   0,00    0,00  

                  

Βαζηθά Κέξδε κεηά απφ 
θφξνπο αλά κεηνρή  7.25 -0,0450   -0,0618   -0,0339   -0,0270 

                  

Κέξδε πξν θφξσλ , 
ηφθσλ, επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ 
απνζβέζεσλ   1.090.641,80   647.161,77   1.141.138,16   1.236.136,54 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ   

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

  ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  
01.01-

31.12.2013   
01.01-

31.12.2012   
01.01-

31.12.2013   
01.01-

31.12.2012 

Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -1.575.876,71   -2.161.502,94   -1.184.398,17   -944.449,40 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα               

ηνηρεία πνπ  αλαθαηαηάζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα                

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ 70.418,45   -16.000,00   70.418,45 
 

-16.000,00 

  70.418,45   -16.000,00   70.418,45   -16.000,00 

ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα                

Φφξνο εηζνδήκαηνο -590.735,81   0,00   -548.405,40   0,00 

Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  
παξνρψλ -81.174,00   50.803,00   -53.863,00   46.715,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 21.105,18   -10.160,60   14.004,38   -9.343,00 

Ππλ/θεο δηαθνξέο 2.800,46   0,00   0,00   0,00 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00   -49.749,80   0,00   -47.716,08 

  -648.004,17   -9.107,40   -588.264,02   -10.344,08 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ 
θφξνπο -577.585,72   -25.107,40   -517.845,57   -26.344,08 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ -2.153.462,43   -2.186.610,34   -1.702.243,74   -970.793,48 

                

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε                

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο -2.153.445,61   -2.186.011,83   -1.702.243,74   -970.793,48 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -16,82   -598,51   0,00   0,00 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

 

 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ Απνη/ηα εηο 
λένλ χλνιν 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

χλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2013 16.759.302,04 6.020.284,10 7.312.047,79 1.306.802,42 -176.000,00 -9.632.742,89 21.589.693,46 1.152,53 21.590.845,99 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 -548.405,40 0,00 70.418,45 -1.675.458,66 -2.153.445,61 -16,81 -2.153.462,42 

Τπφινηπα 31.12.2013 16.759.302,04 6.020.284,10 6.763.642,39 1.306.802,42 -105.581,55 
-

11.308.201,55 19.436.247,85 1.135,72 19.437.383,57 

 
 

 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηαζ. 
Σακ.ξνψλ 

Απνη/ηα εηο 
λένλ χλνιν  

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο χλνιν  

Τπφινηπα 01.01.2012 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.802,42 -160.000,00 -7.510.452,22 23.278.608,21 1.756,12 23.280.364,33 

Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο 
πνιηηηθέο * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.642,40 40.642,40 0,00 40.642,40 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 -47.716,08 0,00 0,00 -16.000,00 -2.162.933,07 -2.226.649,15 -603,59 -2.227.252,74 

Αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 356.466,00 140.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.092,00 0,00 497.092,00 

Τπφινηπα 31.12.2012 16.759.302,04 6.020.284,10 7.312.047,79 1.306.802,42 -176.000,00 -9.632.742,89 21.589.693,46 1.152,53 21.590.845,99 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά 
Απνζεκαηηθφ 
αληηζηαζ. Σακ.ξνψλ 

Απνη/ηα εηο 
λένλ χλνιν  

Τπφινηπα 01.01.2013 16.523.437,04 6.020.284,10 7.312.071,93 1.256.701,41 -176.000,00 -7.931.847,95 23.004.646,53 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.184.398,17 -1.184.398,17 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα  0,00  0,00 -548.405,40  0,00 70.418,45 -39.858,62 -517.845,57 

Τπφινηπα 31.12.2013 16.523.437,04 6.020.284,10 6.763.666,53 1.256.701,41 -105.581,55 -9.156.104,74 21.302.402,79 

 
 
 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά 
Απνζεκαηηθφ 
αληηζηαζ. Σακ.ξνψλ 

Απνη/ηα εηο 
λένλ χλνιν  

Τπφινηπα 01.01.2012 16.166.971,04 5.927.374,18 7.312.071,93 1.256.701,41 -160.000,00 -7.078.884,15 23.424.234,41 

Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,60 54.113,60 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 0,00 -47.716,08 0,00 0,00 -16.000,00 -907.077,40 -970.793,48 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 356.466,00 140.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.092,00 

Τπφινηπα 31.12.2012 16.523.437,04 6.020.284,10 7.312.071,93 1.256.701,41 -176.000,00 -7.931.847,95 23.004.646,53 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

  ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012   1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο           

Θέξδε πξν θφξσλ  -1.569.839,63 -2.444.975,41   -1.157.274,93 -1.073.827,97 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:           

Απνζβέζεηο  573.174,91 658.413,89   418.108,72 471.685,08 

Ξξνβιέςεηο  -217.998,40 -29.752,18   -220.381,40 -14.535,00 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 10.335,22 375.883,67   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 83.687,89 160.732,54   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη 
δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -37.982,07 -59.722,70   -25.445,40 -57.973,01 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.041.600,70 2.019.350,16   1.905.749,77 1.896.252,44 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα 
κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο:           

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  336.841,00 988.499,99   175.137,06 1.030.371,81 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  321.209,56 1.839.739,27   195.603,84 1.305.475,35 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ 
ηξαπεδψλ) 1.069.976,05 -1.580.709,86   965.980,44 -2.637.636,93 

Μείνλ:           

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα -2.041.600,70 -2.019.243,36   -1.905.749,77 -1.896.252,44 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -92.045,32 -136.809,39   -92.045,32 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)  477.359,21 -228.593,38   259.683,01 -976.440,67 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο           

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, 
θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 -1.497.092,00   0,00 -1.497.092,00 

Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ -239.217,33 -469.534,71   -233.773,98 -358.663,26 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη 
άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ  15.389,24 29.500,12   1.796,18 29.500,12 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 37.982,07 58.779,30   25.445,40 57.973,01 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00   0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)  -185.846,02 -1.878.347,29   -206.532,40 -1.768.282,13 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο           

Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0,00 445.786,20   0,00 449.375,92 

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα -255.246,35 1.704.644,18   40.182,55 2.336.017,11 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 0,00 -212.280,49   0,00 -205.440,01 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00   0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)  -255.246,35 1.938.149,89   40.182,55 2.579.953,02 

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 36.266,84 -168.790,78   93.333,16 -164.769,78 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
έλαξμεο πεξηφδνπ  401.092,41 569.910,51   115.945,01 280.714,79 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
ιήμεο πεξηφδνπ 437.359,25 401.119,73   209.278,17 115.945,01 
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ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΓΩΝ 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 απφ 1.1.2013 έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ επίδξαζε απφ ηελ 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19,  ζηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ  ηεο Δηαηξείαο, έρεη σο εμήο: 

Όκηινο 
 Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο 

Γεκνζηεπκέλα πνζά Αλακνξθψζεηο  
Αλακνξθσκέλα 

Ξνζά 
Γεκνζηεπκέλα 

πνζά 
Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

 
31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 

Δπελδχζεηο ζε 
ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 

      Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 973.425,18 -29.504,40 943.920,78 817.926,82 -25.452,20 792.474,62 

πλνιηθά 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 55.966.727,09 -29.504,40 55.937.222,69 56.558.144,92 -25.452,20 56.532.692,72 

       Θέξδε εηο λένλ -9.750.733,13 117.990,25 -9.632.742,88 -7.612.230,11 101.777,89 -7.510.452,22 

Κε ειέγρνπζεο 
ζπκκεηνρέο 1.125,18 27,35 1.152,53 1.725,21 30,91 1.756,12 

χλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 21.472.828,39 118.017,60 21.590.845,99 23.178.555,53 101.808,80 23.280.364,33 

       πνρξεψζεηο 
παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 481.273,00 -147.522,00 333.751,00 417.004,00 -127.261,00 289.743,00 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 

      χλνιν 
καθξνπξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ 9.551.817,83 -147.522,00 9.404.295,83 10.124.793,18 -127.261,00 9.997.532,18 

χλνιν 
ππνρξεψζεσλ 34.493.898,70 -147.522,00 34.346.376,70 33.379.589,39 -127.261,00 33.252.328,39 

χλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ 55.966.727,09 -29.504,40 55.937.222,69 56.558.144,92 -25.452,20 56.532.692,72 

 
 

 

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Όκηινο 

Γεκνζηεπκέλα 
πνζά 

Αλακνξθψζεηο  
Αλακνξθσκέλα 

Ξνζά 

 

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

1/1-
31/12/2012 

Θφζηνο πσιεζέλησλ   -19.830.293,58 -18.506,80 -19.848.800,38 

Κηθηφ θέξδνο  4.852.341,28 -18.506,80 4.833.834,48 

Θφζηνο δηάζεζεο  -3.402.276,39 -441,60 -3.402.717,99 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   -1.848.128,93 -11.593,60 -1.859.722,53 

Κεξίδην ησλ θεξδψλ ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 
   Κέξδε πξν θφξσλ -2.414.433,41 -30.542,00 -2.444.975,41 

Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο   277.364,07 6.108,40 283.472,47 

Κέξδε πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο -2.137.069,34 -24.433,60 -2.161.502,94 

Εεκίεο πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 
   ΚΔΡΓΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ -2.137.069,34 -24.433,60 -2.161.502,94 
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Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα  
   ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

απνηειέζκαηα  
   Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  

παξνρψλ 0,00 50.803,00 50.803,00 

Κεξίδην ζηα Θέξδε απφ επαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ 
θαζνξηζκέλσλ  
παξνρψλ ζπγγελνχο 0,00 0,00 0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ 
δελ αλαθαηαηάζζνληαη 0,00 -10.160,60 -10.160,60 

Ινπά ζπλνιηθά έζνδα -65.749,80 0,00 -65.749,80 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο -65.749,80 40.642,40 -25.107,40 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ -2.202.819,14 16.208,80 -2.186.610,34 

    Θέξδνο πνπ αλαινγεί ζε:                                  
        Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο -2.136.469,32 -24.429,20 -2.160.898,52 

     Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -600,02 -4,40 -604,42 

 
-2.137.069,34 -24.433,60 -2.161.502,94 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πνπ αλαινγνχλ: 
        Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο -2.202.219,12 16.207,29 -2.186.011,83 

     Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -600,02 1,51 -598,51 

 
-2.202.819,14 16.208,80 -2.186.610,34 

Κέξδε αλά κεηνρή 
   Βαζηθά -0,0611 -0,0007 -0,0618 

 
 

Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ Όκηινο 

Γεκνζηεπκέλα 
πνζά 

Αλακνξθψζεηο  
Αλακνξθσκέλα 

Ξνζά 

 

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

1/1-
31/12/2012 

Κέξδε πξφ θφξσλ -2.414.433,41 -30.542,00 -2.444.975,41 

Ξξνζαξκνγέο γηα: 
   Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ -60.294,18 30.542,00 -29.752,18 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο -228.593,38 0,00 -228.593,38 

 
 

 

Δηαηξεία             

Καηάζηαζε 
Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο 

Γεκνζηεπκέλα 
πνζά 

Αλακνξθψζεηο  
Αλακνξθσκέλα 

Ξνζά 
Γεκνζηεπκέλα 

πνζά 
Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

  31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 754.240,02 -20.641,00 733.599,02 803.102,62 -13.528,40 789.574,22 

πλνιηθά 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 55.297.217,55 -20.641,00 55.276.576,55 56.484.448,58 -13.528,40 56.470.920,18 

              

Θέξδε εηο λένλ -8.014.411,95 82.564,00 -7.931.847,95 -7.078.884,15 54.113,60 -7.024.770,55 

χλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 22.922.082,53 82.564,00 23.004.646,53 23.424.234,41 54.113,60 23.478.348,01 

              

πνρξεψζεηο 
παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 317.196,00 -103.205,00 213.991,00 342.883,00 -67.642,00 275.241,00 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο             



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 32 

χλνιν 
καθξνπξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ 8.725.735,31 -103.205,00 8.622.530,31 10.032.736,49 -67.642,00 9.965.094,49 

χλνιν 
ππνρξεψζεσλ 32.375.135,02 -103.205,00 32.271.930,02 33.060.214,17 -67.642,00 32.992.572,17 

χλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ 55.297.217,55 -20.641,00 55.276.576,55 56.484.448,58 -13.528,40 56.470.920,18 

 

 

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Δηαηξεία 
Γεκνζηεπκέλα πνζά Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

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

Θφζηνο πσιεζέλησλ   
  

0,00 

Κηθηφ θέξδνο  
   Θφζηνο δηάζεζεο  
   Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   -1.380.482,02 -11.152,00 -1.391.634,02 

Κέξδε πξν θφξσλ -1.062.675,97 -11.152,00 -1.073.827,97 

Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο   127.148,17 2.230,40 129.378,57 

Κέξδε πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο -935.527,80 -8.921,60 -944.449,40 

Εεκίεο πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 
   ΚΔΡΓΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ -935.527,80 -8.921,60 -944.449,40 

    Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 
  

0,00 

ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα  
  Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  

παξνρψλ 0,00 46.715,00 46.715,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ 
αλαθαηαηάζζνληαη 0,00 -9.343,00 -9.343,00 

 
-63.716,08 0,00 -63.716,08 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο -63.716,08 37.372,00 -26.344,08 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ -999.243,88 28.450,40 -970.793,48 

    Κέξδε αλά κεηνρή 
   Βαζηθά -0,0267 -0,0003 -0,0270 

  

 

Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ Δηαηξεία 
Γεκνζηεπκέλα πνζά Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

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

Κέξδε πξφ θφξσλ -1.062.675,97 -11.152,00 -1.073.827,97 

Ξξνζαξκνγέο γηα: 
   Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ -25.687,00 11.152,00 -14.535,00 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο -976.440,67 0,00 -976.440,67 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 1974 

κεηνλνκάζηεθε ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε 

ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : 

http:// www.xylemboria.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 15.11.2004 

Β΄Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. κέρξη ηηο 18.04.2057 

(ΦΔΘ 325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο 

ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ 

είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο πάζεο 

θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο 

απηψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη 

δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2013 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 27/03/2014. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

http://www.xylemboria.gr/
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ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ  Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 
 

1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPO Α.Δ. Διεπζίλα  99,64% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα  100% Νιηθή 

ELTOP DOO Πεξβία 

Έκκεζε 

100% Νιηθή 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 

 

Ζ ζπγαηξηθή «ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΑΛΩΛΚΝΠ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΜΙΝ» ελνπνηείηαη πιήξσο απφ ηελ 22.05.2012, πνπ  νινθιεξψζεθε ε εηζθνξά ζε είδνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηνρψλ ηεο. 

 
 

2.  ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ 

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο, θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ.  

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη δηεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ 

ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν 
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πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, 

αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. Νη ζπκκεηνρέο 

ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε 

επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή 

πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε 

δεκία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο 

επηρείξεζεο.  

 

2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. 

Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο 

θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν Όκηινο 

παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη σο έλαο 

γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην 

λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα. 

2.5 Δλζψκαηα πάγηα 

Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή 

γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζε εχινγεο αμίεο, κεησκέλεο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο (πιελ ησλ γεπέδσλ) θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. 
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Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ 

πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ι.Ξ. ηελ 1/1/2005. 

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ ηα γήπεδα) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία 

απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 5% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην 

θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

 

2.6 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο 

ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο 

ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο 

κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη κεδέλ. 

 

2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο 

κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ 
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απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

2.8 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο 

θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα 

αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.  

 

2.9 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε 

λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 

ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή 

ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ 

κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ 

πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.12 Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε 

ηελ θαη’ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή 

κέρξη λα θηάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 38 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη 

νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο 

δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο 

επελδχζεσλ. 

 

2.13 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηα ηπρφλ άκεζα 

θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

2.14 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε 

ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

(β)  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 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν 

θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

2.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Ν φκηινο δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αθππεξέηεζε παξά 

κφλν ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ 

ππνινγίδεηαη κε αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη 

νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί. 
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2.16 Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ 

αληίζηνηρα. 

 

2.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά 

απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηψλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

(ε) Μεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.19 Μηζζψζεηο 

Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο 

εθκηζζσηέο θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο εθκηζζσηέο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Ρα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο  απαηηήζεηο, κε πνζφλ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  Ρα ζρεηηθά 
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έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο 

εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. 

 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο κηζζσηέο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ’ φζνλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ 

κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή 

ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 

 

3. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 
3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη 

φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

(α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (άλσ ηνπ 90%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη  ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν 

βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη 

επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

ζηελ εηαηξεία. 

 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο, αλ θαη ππφ ην 

θσο ησλ λέσλ εμειίμεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζπκθσλία ηνπ PSI, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο κάιινλ έρεη 

κεηξηαζζεί. 
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 (δ) Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή 

δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 

 

4. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ 

κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε 

παξαθνινπζεί ηα Ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηα Μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη 40% Ίδηα Θεθάιαηα θαη 60% Μέλα Θεθάιαηα. Ξεξηζηαζηαθά θαη ζε 

πεξηφδνπο ρακειψλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο θαη χπαξμεο πιενλαδφλησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ, αγνξάδνληαη ίδηεο 

κεηνρέο, κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ηεο ηηκήο, γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 

β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

i. Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

ii. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία 

έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ 

κέηξνπ. 

iii. Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε 

δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

iv. Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Ραθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ 

ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ 

απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

v. Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ 

επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ 

έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 

65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 42 

δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

5. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

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

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ν φκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ 

ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο. 
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6. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα 

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ 

ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 

Πρότσπα και Διερμηνείες σποτρεωτικά  για την τρέτοσσα οικονομική τρήση 2013 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ - Παξνπζίαζε  ησλ  

ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπψλ  ζπλνιηθψλ  εζφδσλ» 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 

νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ζε δχν νκάδεο, 

ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε 

πεξίνδν . Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή θαη δελ αλακέλνπλ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε  ππνθείκελσλ  

πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ» 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία 

παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ζ Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο δελ 

αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα 

εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - «κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Νη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο 

αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 

19  απαηηεί αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ε επίδξαζε απφ ηελ  πηνζέηεζή ηνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Πεκείσζε  7.10  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο – νβαξφο  ππεξπιεζσξηζκφο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ  γηα  

πηνζεηνχληεο  γηα  πξψηε  θνξά» 

Ρελ 20.12.2010 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΞΣΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα 

είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη 

ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη 

ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ 

«νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε 

εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Νη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε 

«εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ». 

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Κξαηηθά 

Γάλεηα» 

Ρελ 13.3.2012 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη 

αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην 

ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί 

θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΞΣΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα 

ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε 

βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ 

δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ 

ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 

πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» 

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 

δηεπθξηλίζεηο 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 
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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. Ζ Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο 

ηνπ ΓΞΣΑ 13 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κφζηνο απνθάιπςεο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο ζε νξπρείν επηθαλείαο» 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 

κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.  

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ (IFRSs 2010-2012 Cycle), εμέδσζε ηνλ Κάην 

ηνπ 2012 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 1 πεξηζζφηεξεο απφ 

κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα 

εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νληφηεηα 

παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε 

κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ. 

ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα Πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 
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ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν   

Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ  Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρεη 

εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) 

«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΞΣΑ 7 ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο .  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39. Ρα κέξε ηνπ ΓΞΣΑ 9 πνπ εθδφζεθαλ ην Λνέκβξην 2009 

θαη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 αληηθαζηζηνχλ ηα κέξε ηνπ ΓΙΞ 39 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν 

Λνέκβξην ηνπ 2013, ην ΠΓΙΞ πξφζζεζε ζην ΓΞΣΑ 9 ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Πε  επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ ζα πξνζηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνκείσζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ 

πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρελ 16.12.2011, ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 7 κε  

ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο  

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο 

νληφηεηεο» θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη  θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα απηά  πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη  ηελ  1ε  Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηά απφ 

απηήλ. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ν Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη 

θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο» .Ρα 

δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν 

ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ή ΓΞΣΑ 9 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».  

ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο ηνπ Ξξνηχπνπ 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 θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα  ππφ θνηλφ έιεγρν». 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Ρν ΓΞΣΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο 

απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 

ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, 

φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  
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ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην 

ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 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 νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν 

παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ 

θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» 

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 (structured entities). 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 ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. 

Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ινπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ 

επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 

12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

κε  ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ 

απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014.  

Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο 

Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ  

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012  

παξέρνπλ κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ 

θαη αλη’ απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο 

ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 49 

κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» 

Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο 

είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -Γλσζηνπνηήζεηο 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ 

απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο 

δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» -Αλαλέσζε 

παξαγψγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο  ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, 

ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ 

αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα  έρεη επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» - «Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία 

ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ 

εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 δχν 

θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή 

ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 50 

Έλσζε. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2010-2012  

Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

Ρξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη 

πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 

κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» 

Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο  φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν 

ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. 

Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9 θαη ηνπ ΓΙΞ 39 δελ 

αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο 

δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ 

είλαη ζεκαληηθφ. 

Γ.Λ.Π. 16 Δλζψκαηα Πάγηα 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. 

Γ.Λ.Π. 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ 

αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Γ.Λ.Π. 38 Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε 

αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. 
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Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2011-2013 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., 

έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο  ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΞΣΑ ή λα εθαξκφζεη 

λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 

εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. 

Γ.Π.Υ.Α. 3 πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΞΣΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. 

Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΞΣΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, ή ην ΓΞΣΑ 9 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε. 

Γ.Λ.Π. 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΞ 3 Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 

αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ 

δχν πξφηππσλ μερσξηζηά. 
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7. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

7.1 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
 

Όκηινο 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2013 17.776.633,60 8.594.929,29 2.820.374,06 1.075.890,34 1.166.439,85 31.434.267,14 

Ξξνζζήθεο  2013 0,00 124.457,17 73.228,15 22.378,71 19.153,30 239.217,33 

Δθπνηήζεηο  2013/Κεηψζεηο 0,00 -111.341,24 -15.412,65 -37.735,50 0,00 -164.489,39 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 17.776.633,60 8.608.045,22 2.878.189,56 1.060.533,55 1.185.593,15 31.508.995,08 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2013 0,00 1.917.157,51 1.225.103,70 704.976,10 1.089.639,33 4.936.876,64 

Απνζβέζεηο  2013 0,00 309.554,57 146.135,47 81.759,49 32.461,45 569.910,98 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ   2013   -111.341,19 -11.852,65 -26.078,28 0,00 -149.272,12 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2013 0,00 2.115.370,89 1.359.386,52 760.657,31 1.122.100,78 5.357.515,49 

Αλαπφζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2013 17.776.633,60 6.492.674,33 1.518.803,04 299.876,24 63.492,37 26.151.479,59 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  
2012 17.776.633,60 6.677.771,78 1.595.270,36 370.914,24 76.800,52 26.497.390,50 

 
 

Όκηινο 

 Γήπεδα νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 7.839.503,48 470.941,69 880.553,51 856.651,62 370.149,85 28.194.433,75 

Ξξνζζήθεο  2012 0,00 602.364,88 117.688,65 67.311,99 52.192,94 7.734,31 847.292,77 

Δλνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 0,00 152.387,63 2.208.297,55 170.871,52 258.521,00 0,00 2.790.077,70 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  2012 0,00 0,00 -19.575,56 -47.463,65 -2.677,31 -377.884,16 -447.600,68 

Θαηά ηελ 
31/12/2012 17.776.633,60 8.594.255,99 2.777.352,33 1.071.273,37 1.164.688,25 0,00 31.384.203,54 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2011 0,00 1.490.378,54 294.556,95 539.374,10 793.833,65 0,00 3.118.143,24 

Δλνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 0,00 108.916,82 738.309,07 64.903,83 245.777,22 0,00 1.157.906,94 

Απνζβέζεηο  2012 0,00 317.188,85 173.606,48 109.927,88 48.276,87 0,00 649.000,08 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2012 0,00 0,00 -19.075,54 -13.846,68 0,00 0,00 -32.922,22 

Θαηά ηελ 
31/12/2012 0,00 1.916.484,21 1.187.396,96 700.359,13 1.087.887,74 0,00 4.892.128,04 

Αλ/ζηε αμία        

Καηά ηελ 
31/12/2012 17.776.633,60 6.677.771,78 1.589.955,37 370.914,24 76.800,51 0,00 26.492.075,50 

Καηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 6.349.124,94 176.384,74 341.179,41 62.817,97 370.149,85 25.076.290,51 
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Δηαηξεία 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2013 17.776.633,60 8.160.986,90 444.507,36 791.546,95 710.250,71 27.883.925,52 

Ξξνζζήθεο  2013 0,00 123.205,12 71.828,15 22.378,71 16.362,00 233.773,98 

Ξσιήζεηο 2013 0,00 -111.341,24 0,00 -6.246,02 0,00 -117.587,26 

Θαηά ηελ 31/12/2013 17.776.633,60 8.172.850,78 516.335,51 807.679,64 726.612,71 28.000.112,24 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2013 0,00 1.674.656,96 288.096,55 574.051,05 655.459,88 3.192.264,44 

Απνζβέζεηο 2013 0,00 287.949,81 39.235,09 61.827,68 25.832,21 414.844,79 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ   
2013 0,00 -111.341,20 0,00 -4.449,88 0,00 -115.791,08 

Θαηά ηελ 31/12/2013 0,00 1.851.265,57 327.331,64 631.428,85 681.292,09 3.491.318,15 

Αλαπφζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2013 17.776.633,60 6.321.585,21 189.003,87 176.250,79 45.320,62 24.508.794,09 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  
2012 17.776.633,60 6.486.329,94 156.410,81 217.495,90 54.790,83 24.691.661,08 

 
 

 
 

Δηαηξεία 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 7.563.224,51 408.652,92 795.116,64 673.906,98 370.149,85 27.587.684,50 

Ξξνζζήθεο  2012 0,00 597.762,39 55.430,00 39.276,99 36.343,73 7.734,31 736.547,42 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  2012 0,00 0,00 -19.575,56 -42.846,68 0,00 -377.884,16 -440.306,40 

Θαηά ηελ 
31/12/2012 17.776.633,60 8.160.986,90 444.507,36 791.546,95 710.250,71 0,00 27.883.925,52 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2011 0,00 1.390.073,81 260.400,04 493.264,03 614.557,29 0,00 2.758.295,17 

Απνζβέζεηο  2012 0,00 284.583,15 46.772,05 94.633,70 40.902,59 0,00 466.891,49 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2012 0,00 0,00 -19.075,54 -13.846,68 0,00 0,00 -32.922,22 

Θαηά ηελ 
31/12/2012 0,00 1.674.656,96 288.096,55 574.051,05 655.459,88 0,00 3.192.264,44 

Αλ/ζηε αμία        

Καηά ηελ 
31/12/2012 17.776.633,60 6.486.329,94 156.410,81 217.495,90 54.790,83 0,00 24.691.661,08 

Καηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 6.173.150,70 148.252,88 301.852,61 59.349,69 370.149,85 24.829.389,33 

 
 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 23.100.000,00 επξψ 

γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 
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7.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο         

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2012 218.655,08 218.655,08 218.655,08 218.655,08 

Ξξνζζήθεο  2013   126,10 0,00 0,00 

Θαηά ηελ 31/12/2013 218.655,08 218.781,18 218.655,08 218.655,08 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο         

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2012 213.891,43 209.097,84 213.891,43 209.097,84 

Απνζβέζεηο  2013 3.263,93 9.413,81 3.263,93 4.793,59 

Θαηά ηελ 31/12/2013 217.155,36 218.511,65 217.155,36 213.891,43 

Αλαπφζβεζηε  αμία         

Καηά ηελ 31/12/2013 1.499,72 269,53 1.499,72 4.763,65 

Καηά ηελ 31/12/2012 4.763,65 9.557,24 4.763,65 9.557,24 

 
 

7.3 Τπεξαμία επηρείξεζεο 

 
πεξαμία εμαγνξάο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP 

AE (θαηά ηελ απφθηεζε) 808.363.29 

Κείνλ : Εεκία απνκείσζεο 313.363,29 

χλνιν 495.000,00 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο  εθηηκά φηη ην πνζφ ησλ 495.000,00 επξψ, αληηπξνζσπεχεη ην χςνο ππεξαμίαο 

εμαγνξάο.  

 

7.4. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

DIPO A.E. 0,00 0,00 166.479,82 166.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 0,00 576.134,32 576.134,32 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 290.113,10 373.800,99 1.026.393,74 1.026.393,74 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE 0,00 0,00 1.497.092,00 1.497.092,00 

INTERWOOD CYPRUS   0,00 44.000,00 44.000,00 

ΤΝΟΛΟ 290.113,10 373.800,99 3.310.099,88 3.310.099,88 
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Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ  0,00 0,00 -530.893,11 -530.893,11 

ΤΝΟΛΟ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΔΙ 290.113,10 373.800,99 2.779.206,77 2.779.206,77 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 

ΤΝΟΛΟ  389.233,10 472.920,99 2.878.326,77 2.878.326,77 

 

 

7.5 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

Απνζέκαηα 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Δκπνξεχκαηα 6.327.478,87 6.428.150,60 5.633.752,26 5.641.445,46 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.872.204,84 2.041.139,38 1.220.185,39 1.351.817,45 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 819.401,19 897.434,29 195.445,73 231.257,53 

χλνιν 9.019.084,90 9.366.724,27 7.049.383,38 7.224.520,44 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ -74.791,89 -74.791,89 -74.791,89 -74.791,89 

χλνιν 8.944.293,01 9.291.932,38 6.974.591,49 7.149.728,55 

 

7.6 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ξειάηεο 8.690.500,08 9.402.655,81 11.303.551,33 11.273.080,42 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 490.475,55 683.056,07 357.982,35 654.098,87 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 4.486.224,23 3.488.958,68 3.848.024,92 3.666.056,84 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 3.524.358,63 3.407.445,30 3.428.988,58 3.332.375,25 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 1.156.109,32 973.174,90 1.138.209,32 955.274,90 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 
πειάηεο -2.047.676,36 -1.949.262,88 -1.802.235,77 -1.739.307,63 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 16.299.991,45 16.006.027,88 18.274.520,73 18.141.578,65 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 296.907,65 479.520,29 296.907,65 479.520,29 

Διι. Γεκφζην 51.625,17 63.333,84 51.463,01 51.878,79 

Ινηπνί Σξεψζηεο 308.286,43 524.979,04 418.461,63 381.726,82 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & 
πηζηψζεσλ 66.845,49 87.660,60 64.926,08 79.682,78 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 278.240,35 434.576,23 278.240,35 434.576,23 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 53.308,15 41.195,77 41.867,15 35.818,81 
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Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 79.892,95 88.021,79 57.925,65 71.109,40 

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.135.106,19 1.719.287,56 1.209.791,52 1.534.313,12 

 

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο  Δηαηξεία  

  
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

πφινηπν 
πξνβιέςεσλ 
01/01/2013 1.949.262,88 1.650.811,78 1.739.307,63 1.629.304,93 

Δλνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 0,00 159.651,68 0,00 0,00 

Ξξνβιέςεηο 
ρξήζεσο 2013 143.875,86 148.707,41 108.390,52 111.465,12 

Γηαγξαθέο 
ρξήζεσο 2013 -45.462,38 -9.907,99 -45.462,38 -1.462,42 

Τπφινηπν 
πξνβιέςεσλ 
31/12/2013 2.047.676,36 1.949.262,88 1.802.235,77 1.739.307,63 

 

 

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο πειάηεο απφ ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε 8 κήλεο. Ξηζησηηθά 

φξηα ππάξρνπλ γηα φινπο ηνπο πειάηεο κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία εμεηάδνληαη 

ζε ζπλερή βάζε ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή δηαζπνξά πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηε ινγηζηηθή ηνπο. 

Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ αξρηθψλ φξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ πψιεζεο. Δλδείμεηο κε εηζπξαμηκφηεηαο ζπληζηνχλ νη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

ησλ ρξεσζηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πίζησζεο. Ρν πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ ρξεκαηνξνψλ 

πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δηφηη φιεο νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε επξψ. 

Νη θαζπζηεξεκέλεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε 

απνκείσζεο αλέξρνληαη ζε 4.330,00 ρηι. επξψ. Νη απαηηήζεηο απηέο θαζπζηεξνχλ θαηά κέζνλ φξν 3 κήλεο 

θαη δελ απνκεηψζεθαλ δηφηη ε θαζπζηέξεζή ηνπο είλαη πεξηζηαζηαθή θαη ε πιήξεο είζπξαμή ηνπο θξίζεθε 

εχινγε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο απαηηήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εγγπήζεηο 

αλέξρνληαη ζε 2.530,00 ρηι. επξψ. 

Νη ιεθζείζεο εγγπήζεηο αλέξρνληαη ζε 1.790,00 ρηι.επξψ θαη αθνξνχλ θπξίσο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο.  

Ζ ειηθία ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο : 
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 31.12.2013 31.12.2012 

0-90 εκέξεο 3.338.099.50 5.269.030,80 

90-120 εκέξεο 691.284.92 1.074.127,09 

120 + εκέξεο 11.845.073.45 13.108.663,65 

 15.874.457.87 19.451.821,54 

 

7.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 
  

Όκηινο Δηαηξεία 

  
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ρακείν 
24.679,54 26.021,20 9.369,83 11.885,76 

Θαηαζέζεηο φςεσο 
412.679,71 375.098,53 199.908,34 104.059,25 

χλνιν 437.359,25 401.119,73 209.278,17 115.945,01 

 

7.8 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.523.437,04) δηαηξνχκελν ζε  

(37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα 

εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.986.430) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο 

άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. 

Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ. 

7.9 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  
 
  

Όκηινο Δηαηξεία 

  
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Γηαθνξά ππέξ ην 
άξηην 

6.020.284,10 6.020.284,10 6.020.284,10 6.020.284,10 

Γηαθνξέο 
αλαπξνζαξκνγήο 

6.763.666,53 7.312.071,93 6.763.666,53 7.312.071,93 

Ραθηηθφ 
απνζεκαηηθφ 

980.706,93 980.706,93 930.630,07 930.630,07 

Έθηαθην 
απνζεκαηηθφ 139.697,04 139.697,04 139.697,04 139.697,04 

Αθνξνιφγεηα 
απνζεκαηηθά 159.148,06 159.148,06 159.148,06 159.148,06 

Ινηπά 
απνζεκαηηθά 27.226,24 27.226,24 27.226,24 27.226,24 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 
ηακ.ξνψλ -105.581,55 -176.000,00 -105.581,55 -176.000,00 

χλνιν 13.985.147,35 14.463.134,30 13.935.070,49 14.413.057,44 
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7.10 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Νκνινγηαθά δάλεηα 12.826.137,95 5.386.090,00 12.826.137,95 5.386.090,00 

Καθξνπξφζεζκα. δάλεηα 351.087,92 350.916,28   0,00 

Ξαξάγσγν αληηζηάζκηζεο 
ηακ. ξνψλ 142.677,77 220.000,00 142.677,77 220.000,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  
ππνρξ. 24.272,52 24.610,72 24.272,52 24.272,52 

χχλλννιινν  13.344.176,16 5.981.617,00 12.993.088,24 5.630.362,52 

 

 

7.11 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 
Όκηινο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα :         

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 398.856,00 333.751,00 249.402,00   213.991,00   

χλνιν 398.856,00 333.751,00 249.402,00   213.991,00   

     Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο -16.069,00 -33.407,00 -18.452,00   -14.535,00   

χλνιν -16.069,00   -33.407,00   -18.452,00   -14.535,00   

     Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο (Λνηπά ζπλνιηθά 
έζνδα) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 81.174,00 -50.803,00 53.863,00   -46.715,00   

χλνιν 81.174,00   -50.803,00   53.863,00   -46.715,00   

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 
  

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ξαξνχζα αμία ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ         

Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο         

  0,00   0,00   0,00   0,00   

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 398.856,00 333.751,00 249.402,00   213.991,00   

  398.856,00   333.751,00   249.402,00   213.991,00   

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 398.856,00   333.751,00   249.402,00   213.991,00   

 
 

    Τα ποςά που ζχουν καταχωρηθεί ςτην κατάςταςη λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι τα 
παρακάτω: 

 
       31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 19.324,00 32.144,00 10.680,00   18.840,00   

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 9.983,00 20.328,00 6.390,00   13.494,00   

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο 8.016,00 -28.298,00 0,00   -17.774,00   

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -207.319,00 -151.273,55 -167.616,00   -49.580,55   

Άιιν έμνδν (έζνδν) 5.379,00 -0,45 5.379,00   -6.860,45   

Εεκηέο απφ πεξηθνπέο 148.548,00 93.693,00 126.715,00   27.346,00   

χλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο -16.069,00   -33.407,00   -18.452,00   -14.535,00   
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     Η ζπλνιηθή ρξέσζε έρεη θαηαλεκεζεί σο εμήο: 
    

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 271,00 -19.648,00 0,00  0,00  

Έμνδα δηάζεζεο -13.726,70 388,00 -9.226,00   0,00   

Έμνδα δηνίθεζεο -2.613,30 -14.147,00 -9.226,00   -14.535,00   

  -16.069,00   -33.407,00   -18.452,00   -14.535,00   

     Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ: 
    

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Yπφινηπν έλαξμεο 333.751,00 417.961,00 213.991,00  275.241,00  

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00   0,00  

Ξσιήζεηο Θπγαηξηθψλ 0,00 0,00   0,00  

πνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ελνπνίεζε 
επηρείξεζεο 0,00 0,00   0,00  

Πχλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα -16.069,00 -33.407,00 -18.452,00  -14.535,00  

Ξιεξσζείζεο εηζθνξέο 0,00 0,00   0,00  

  317.682,00  384.554,00  195.539,00  260.706,00  

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε 
δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο   0,00     

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε νηθνλνκηθέο 
παξαδνρέο 81.174,00 -50.803,00 53.863,00  -46.715,00  

Ινηπά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο   0,00     

  81.174,00  -50.803,00  53.863,00  -46.715,00  

Τπφινηπν ηέινπο 398.856,00  333.751,00  249.402,00  213.991,00  

 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρηςιμοποιήθηκαν για λογιςτικοφσ ςκοποφσ είναι οι 
εξήσ: 

 

 
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

     Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,17% 3% 3,17% 3% 

Πληθωριςμόσ 1% 1,5% 1% 1,5% 

Μελλοντικέσ αυξήςεισ μιςθών 1% 1,5% 1% 1,5% 

Διάρκεια υποχρεώςεων 14,68 16,56 14,68 16,56 

 

 

7.12 Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
  

Όκηινο 
Δηαηξεία 

  
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ξξνβιέςεηο 
γηα δηαθνξέο 
θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ 67.935,69 326.506,55 0,00 258.570,86 
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Δηαηξεία Έδξα 

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

DIPO Α.Δ. Διεπζίλα  2009-2010 17.435,69 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 2010 500,00 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα  2006-2010 50.000,00 

χχλλννιινν    67.935,69 

 
 

Νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξνβαίλνπλ ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.  

Γηα ηελ  εηαηξεία ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο  γηα 

ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2007, 2008, 2009, 2010, γηα φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα. Ρα ηεξεζέληα  απφ 

ηελ εηαηξεία βηβιία θαη ζηνηρεία θξίζεθαλ εηιηθξηλή θαη επαξθή. Νη πξνθχςαληεο θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ 

θαηαινγίζηεθαλ αλέξρνληαη ζε 62.479,10 , 25.339,97, 23.480,56 , 20.744,98 επξψ αληίζηνηρα γηα ηηο 

ειεγρζείζεο ρξήζεηο. Ρν ζχλνιν  ησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ  θαιχθζεθε απφ ηελ πθηζηάκελε πξφβιεςε 

πνχ είρε ζρεκαηίζεη  ε Δηαηξεία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 θαη γηα ηε 

ρξήζε 2009 έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 17.435,69.Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ 

Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα ηε ρξήζε 2010  έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 

πνζνχ επξψ 500,00. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη 

ηε ρξήζε 2005 θαη γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 50.000,00  

Όιεο νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2013 έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ 

Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο 

απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Οη ρξήζεηο 2011-2012, νκνίσο έρνπλ ειεγρζεί από Οξθσηό 

Διεγθηή.  

 
 
7.13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
βξαρ/ζκεο ππνρξεψζεηο  Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  1.425.384,45 107.413,30 1.361.499,01 858.083,10 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 0,00 101.319,47 0,00 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 1.425.384,45 208.732,77 1.361.499,01 858.083,10 
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Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 136.081,87 147.818,61 75.342,38 75.430,50 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 112.317,81 159.085,20 0,00 0,00 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 187.596,63 462.566,55 95.209,54 138.091,96 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.266,63 0,00 1.266,63 0,00 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 120.730,99 203.643,19 99.584,13 33.525,50 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 303.146,18 252.669,31 294.167,61 239.434,29 

χλνιν 861.140,11 1.225.782,86 565.570,29 486.482,25 

 
 
7.14 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ 

δάλεηα : 

 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Βξαρππξφζεζκεο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 12.676.856,26 20.309.716,18 11.970.837,09 19.367.172,49 

Καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επφκελε ρξήζε 2.760.090,00 2.822.524,38 2.760.090,00 2.763.620,00 

χλνιν 15.436.946,26 23.132.240,56 14.730.927,09 22.130.792,49 

 

Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 5,25% έσο 9,70% θαη ε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ απηψλ 

είλαη απφ 1 έσο 6 κήλεο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. 

 

7.15 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

ΦΞΑ 441.093,80 316.095,65 421.090,48 142.060,10 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 
ΞΟΝΠ/ΘΝ 34.550,78 43.246,69 20.249,51 17.455,33 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 
ΡΟΗΡΩΛ 3.094,83 4.178,72 1.875,80 2.722,82 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 39.025,56 11.803,62 38.897,44 11.803,62 

ΠΡΟΗΓ. ΥΡΗΔΩΝ 67.601,87   40.001,27 0,00 

χλνιν 585.366,84 375.324,68 522.114,50 174.041,87 
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7.16 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. 
πνρξ. 3.550.051,71 2.762.421,28 3.264.905,95 2.519.605,93 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. 
Απαηη. -1.148.979,72 -943.920,78 -910.471,00 -733.599,02 

  2.401.071,99 1.818.500,50 2.354.434,95 1.786.006,91 

 

 
Ζ επίπησζε ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26% γηα ηε ρξήζε 2013 (επηβάξπλζε) 

ήηαλ γηα ηελ εηαηξεία 543.331,14 επξψ θαη 554.093,54 επξψ γηα ηνλ φκηιν 

 Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

  
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Τπφινηπν αξρήο 
ρξήζεο 1.818.500,50 2.117.738,09 1.786.006,91 1.910.042,48 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. 
ζέζε 576.534,41 6.052,20 541.304,80 5.343,00 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα 
απνηειέζκαηα 6.037,08 -305.289,79 27.123,24 -129.378,57 

Τπφινηπν ηέινπο 
ρξήζεο 2.401.071,99 1.818.500,50 2.354.434,95 1.786.006,91 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12..2012 

Δλζψκαηα πάγηα 
3.550.051,71 2.762.421,28 3.264.905,95 2.519.605,93 

χλνιν 
3.550.051,71 2.762.421,28 3.264.905,95 2.519.605,93 

 

  
Όκηινο 

Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Αυια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

35.008,45 34.052,69 35.008,45 34.052,69 

πνρξεψζεηο απφ 
παξνρέο ζε εξγαδνκ. 

101.952,44 

97.028,74 63.094,40 40.284,43 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. 
κηζζψζεηο 

0,00 

0,00 0,00   

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 78.872,13 
60.670,87 78.872,13 60.670,87 

Απνκείσζε 
απνζεκάησλ 

19.445,89 
14.958,38 19.445,89 14.958,38 
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Απνκείσζε απαηηήζεσλ 200.511,19 
154.239,38 200.511,19 154.239,38 

Αληηζηάζκηζε ηακ. 
ξνψλ 

37.096,22 
44.000,00 37.096,22 44.000,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ 
δεκηψλ 

676.093,40 

538.970,73 476.442,72 385.393,28 

χλνιν 
1.148.979,72 943.920,78 910.471,00 733.599,02 

 

 

7.17 Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ξσιήζεηο εκπ/ησλ 

18.501.049,25 19.628.409,00 19.667.681,97 20.206.571,98 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ 

5.360.868,30 4.255.734,17 2.552.165,30 2.614.299,36 

Ξσιήζεηο ινηπ.απνζ.. 

989.201,62 591.707,70 14.476,08 29.669,08 

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 

185.262,40 206.783,99 1338,92 6.404,71 

Πχλνιν 25.036.381,57 24.682.634,86 22.235.662,27 22.856.945,13 

 

7.18 Κφζηνο πσιήζεσλ 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ξσιήζεσλ  εκπ/ησλ 

14.412.626,02 15.838.426,44 18.113.737,34 16.635.632,42 

Ξσιήζεσλ πξντφλη. 

5.137.764,77 3.956.246,29 131.632,06 2.085.407,21 

Ξσιήζεσλ ινηπ. Απνζ. 

76.016,51 17.269,43 79.109,13 17.269,43 

Ξσιήζεσλ ππεξεζ. 

37.582,32 36.858,22 0,00 3.297,00 

Πχλνιν 19.663.989,62 19.848.800,38 18.324.478,53 18.741.606,06 

 

7.19 Άιια έζνδα  

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Δπηδνηήζεηο- 
επηρνξ. 5.028,02 2.745,00 0,00 2.745,00 

‘Έζνδα απφ 
πξνκήζεηεο 30.241,11 20,08 30.241,11 20,08 

Έζνδα απφ 
ελνίθηα 96.996,00 156.348,07 259.100,00 288.559,62 

Έζνδα απφ 
απνζήθεπζε 0,00 289.826,33 0,00 246.146,36 

Δηζπξαηηφκελα 
έμνδα 
απνζηνιήο 
αγαζψλ 342.876,79 3.847,93 294.384,00 3.847,93 

Πχλνιν 475.141,92 452.787,41 583.725,11 541.318,99 
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7.20 Άιια έμνδα  

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 
έμνδα 102.802,73 37.334,15 39.104,26 34.234,10 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 
έζνδα -21.546,05 -108.619,50 -21.574,55 -79.439,60 

Έθηαθηεο δεκίεο 
18.009,20 10.586,45 5.171,35 10.586,45 

Έθηαθηα θέξδε 
-16.472,25 -37.545,81 -7.840,97 -37.545,81 

Έμνδα πξνεγ. 
ρξήζεσλ 127.760,04 5.440,04 89.204,37 4.831,10 

Έζνδα πξνεγ. 
ρξήζεσλ -34.749,15 -20.469,25 -1.811,29 -11.257,62 

Ξξνβιέςεηο γηα 
εθηάθηνπο θηλδχλνπο 

108.390,52 0,00 108.390,52 0,00 

Έζνδα απφ 
αρξεζηκνπνίεηεο 
πξνβιέςεηο 

-196.091,78 0,00 -196.091,78 0,00 

Ξξνβιέςεηο γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο 35.485,34 148.707,41   111.465,12 

χλνιν 123.588,60 35.433,49 14.551,91 32.873,74 

 
 

7.21 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ 856.693,29 862.475,86 566.270,67 542.043,02 

Ακνηβέο ηξίησλ 
224.689,79 333.049,54 141.699,75 250.888,19 

Ξαξνρέο ηξίησλ 
117.688,24 124.973,29 170.222,43 194.932,00 

Φφξνη – ηέιε 
134.296,29 138.505,77 129.375,08 141.108,64 

Γηάθνξα έμνδα 
141.762,52 194.956,95 97.044,07 139.193,74 

Απνζβέζεηο παγίσλ 
102.898,68 219.908,13 91.610,15 138.003,43 

Ξξνβιέςεηο 
απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ 3.224,32 -14.147,01 -3.388,38 -14.535,00 

χλνιν 1.581.253,13 1.859.722,53 1.192.833,77 1.391.634,02 

 
 

7.22 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 
1.644.880,86 1.617.218,03 999.213,91 1.094.510,95 

Ακνηβέο ηξίησλ 
126.524,23 32.463,33 116.402,95 33.923,79 

Ξαξνρέο ηξίησλ 
316.914,07 363.287,26 205.826,27 208.503,79 

Φφξνη – ηέιε 
209.558,99 209.536,95 175.188,50 164.443,98 

Γηάθνξα έμνδα 
1.000.540,68 834.149,05 773.928,47 666.796,66 

Απνζβέζεηο παγίσλ 
340.533,12 345.675,38 303.159,63 299.519,67 

Ξξνβιέςεηο 
απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ -13.726,70 387,99 -9.226,00 0,00 

χλνιν 3.625.225,25 3.402.717,99 2.564.493,73 2.467.698,84 
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7.23 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Σξεσζηηθνί 
ηφθνη θαη 
ζπλαθή έμνδα 

2.041.600,70 2.019.350,16 1.905.749,77 1.896.252,44 

Ξηζησηηθνί 
ηφθνη -37.982,07 -59.722,70 -25.445,40 -57.973,01 

Εεκία 
απνκείσζεο 
ππεξαμηαο 0,00 313.363,29 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα 
απφ ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 83.687,89 160.732,54 0,00 0,00 

χλνιν 2.087.306,52 2.433.723,29 1.880.304,37 1.838.279,43 

 
7.24 Φφξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη 

σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Αλαβαιιφκελνο 
θφξνο 
πεξηφδνπ 
(έζνδν /έμνδν) 

6.037,08 -283.472,47 27.123,24 -129.378,57 

χλνιν 6.037,08 -283.472,47 27.123,24 -129.378,57 

 

 

7.25 Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο) 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Θέξδε/δεκηέο κεηά 
απφ θφξνπο 

-
1.575.876,71 -2.161.502,94 -1.184.392,17 -944.449,40 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο 
αξηζκφο κεηνρψλ 

34.986.430 34.986.430 34.986.430 34.986.430 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο 
αλά κεηνρή 

-0,0450 -0,0618 -0,0339 -0,0270 
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7.26 Δξγαδφκελνη ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Άηνκα 103 111 52 53 

 

 

7.27 Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

 
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 
7.28 Δλδερφκελα 

 
Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ επξψ  

163.160,79 ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία 

δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί 

ηνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Ιήςεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο  εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη δελ 

ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 
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  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ 
ΔΚΞΝΟΗΝ ΜΙΔΗΑΠ 18.501.049,25 20.220.116,70 19.667.681,97 20.236.241,06 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ 
ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 6.350.069,92 4.255.734,17 2.566.641,38 2.614.299,36 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ 
ΞΙΑΛΗΠΚΑ  57.579,92 43.736,22 1.338,92 6.404,71 

511.3 
ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 
ΜΙΔΗΑΠ 127.682,48 163.047,77   0 

ΠΛΝΙΝ 
25.036.381,57 24.682.634,86 22.235.662,27 22.856.945,13 

 

9. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Ξνζά ζε επξψ 
Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

α) Έζνδα 102.874,09 180.681,44 5.169.397,56 4.475.096,08 

β) Έμνδα 0,00 96.712,42 72.519,21 195.185,98 

γ) Απαηηήζεηο 331.584,94 329.041,29 5.202.723,17 5.697.021,09 

δ) πνρξεψζεηο 0,00 3.586,26 176.146,40 62.449,98 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 
κειψλ ηεο δηνίθεζεο 546.738,75 2.189.444,47 395.450,04 2.002.291,35 

ζη) Απαηηήζεηο απφ 
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο δηνίθεζεο 1.038,49 0,00 1.038,49 0,00 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα 
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο δηνίθεζεο 1.836.000,00 1.661.000,00 1.836.000,00 1.661.000,00 

 
 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

(ζπγαηξηθψλ) κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο 

παξνρέο.  

 

10. ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ηνπ νκίινπ, γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν αλήιζε ζε πνζφ 

επξψ 40.108,00 θαη ζε πνζφ επξψ 35.656,00 γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. Ξέξαλ απηψλ δελ παξέρνληαη 

άιιεο ππεξεζίεο. 
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11. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί πξνο ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ Θαηάζηεκα Ιεπθσζίαο ππέξ ηεο ζπγγελνχο ηεο 

INTERWOOD (CYPRUS ) LTD κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.160.000,00 επξψ. 

 

12. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

13. ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΔΠΙΣΟΚΙΟΤ 

 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ 

δάλεηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ 

θαηά +/- 100bps πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη εχινγε. 

 

 

Δηαηξεία 2013 Λνγηζηηθή Αμία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 13.000.000,00 -130.000,00 130.000,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 14.700.000,00 -147.000,00 147.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

26%  72.000,00 -72.000,00 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -205.000,00 205.000,00 
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Δηαηξεία 2012 Λνγηζηηθή Αμία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 5.400.000,00 -54.000,00 54.000,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 22.100.000,00 -221.000,00 221.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

20%  55.000,00 -55.000,00 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -220.000,00 220.000,00 

 

Διεπζίλα, 27 Καξηίνπ 2014 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
 

 

 
 

 
Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 
 

 

 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 
 

 

 
 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο       Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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