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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΫΙΚΗ ΑΔ 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΫΗΘΖ ΑΔ», νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο 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. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

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

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

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

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

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

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

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

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

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

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

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

θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ 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 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. 

 

Γλώκε 

 

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

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΫΗΘΖ ΑΔ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 

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

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

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

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 

 

 

Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2014 

 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο  Ινγηζηήο 

 

 

 

Ησάλλεο Ι. Ξέξξνο 

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 

ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ « ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ 

Α.Δ.» ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 1/1 – 31/12/2013 

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 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Δπηδόζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα αλαζθόπεζε πεπξαγκέλσλ 

 

Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα  γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά  

25,70% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012. Γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2012 παξαηεξήζεθε  επίζεο 

κείσζε θαηά 8,86% ζε ζρέζε κε ην 2011. Ζ εμέιημε απηή έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη επνκέλσο ηεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν ηεο μπιείαο. Ζ πξνζθνξά απφ ηνπο παξαγσγνχο νίθνπο μπιείαο  έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη νη ηηκέο είραλ ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε φιν ην έηνο. Ζ θάζεηε πηψζε ηεο νηθνδνκήο ζηελ 

Διιάδα φκσο θαη ε αθφινπζε κείσζε ηεο δήηεζεο είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο 

αληηπξνζσπείεο μπιείαο. Ζ αγνξά ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηε απφ έιιεηςε πηζηνδφηεζεο απφ ηηο Ρξάπεδεο θαη 

Νίθνπο ηνπ Δμσηεξηθνχ, έηζη ηα έζνδα ησλ αληηπξνζσπεηψλ ράξηνπ είλαη κεησκέλα. Ρέινο ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, ην 2013 νη λαχινη ζηαζεξνπνηήζεθαλ θαη ζε ζπλδηαζκφ κε κε ηελ αλάιεςε 

εμππεξέηεζεηο πινίσλ ζηα Διιήληθά ιηκάληα, ηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο απμήζεθαλ. 

 

Πσιήζεηο Τπεξεζηώλ θαη απνηειέζκαηα 

 

Πηε ρξήζε πνπ εμεηάδνπκε ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ήηαλ έζνδα απφ εξγαζίεο αληηπξνζψπεπζεο 

69.375,98 επξψ θαη έζνδα λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ 58.306,50 επξψ, έλαληη 124.469,26 επξψ θαη 38.578,51 

επξψ αληίζηνηρα γηα ην 2012. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε 44.155,32 επξψ γηα 

ηε ρξήζε 2013 έλαληη 11.568,19 επξψ ηε ρξήζε 2012. 

 

Δπελδύζεηο  

 

Πηελ παξνχζα ρξήζε ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο αθίλεηα, θαζψο θαη 

δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα θαη ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Δπίζεο ε Δηαηξεία δελ είρε ππνθαηαζηήκαηα.  Θαηά 

ηε ρξήζε 2013 δελ έγηλαλ αγνξέο παγίνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 6 

Πξνβιεπόκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 

 

Νη δπζθνιίεο γηα ην 2014 δηαθαίλνληαη θπξίσο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο νπνχ ε ζηάζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ρψξα επηξεάδεη ηα κέγηζηα ηνλ θιάδν ηεο εκπνξίαο μπιείαο. Ζ Γηνίθεζε απφ ηελ άιιε 

έρεη θιείζεη ηθαλνπνηεηηθέο ζπκθσλίεο αληηπξνζψπεπζεο κε λένπο θαη παιαηνχο Νίθνπο μπιείαο θαη πεξηκέλεη 

ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο αγνξάο. Πηνλ ηνκέα αληηπξνζψπεπζεο Νίθσλ ραξηνκάδαο θαη ράξηνπ απφ ηελ άιιε 

δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο δεδνκέλνπ φηη ην 2013 ήηαλ κία ρξνληά νπνχ ν θιάδνο έθηαζε ζηα 

θαηψηαηα φξηα ηνπ. Ρέινο ζρεηηθά κε ηηο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο ε Γηνίθεζε έρνληαο κηα ζπλερή 

θαη ζηαζεξή ζρέζε κε κέγαιεο λαπηηιηαθέο Δηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο θέηνο αλακέλεηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ κεηαθνξηθφ ηνπο φγθν, αιιά θαη ζα έρνπλ αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ πινίσλ ηνπο ζηα 

Διιεληθά ιηκάληα, αλακέλεηε ζηαζεξνπνίεζε ή αθφκα θαη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

 

εκαληηθά Γεγνλόηα  

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ 2014 έσο ζήκεξα πνπ ππνβάιιεηαη ε παξνχζα 

Έθζεζε δελ έιαβαλ ρψξα ζεκαληηθά, γηα ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο γεγνλφηα. Ρν Γ.Π. ζθνπεχεη ζηελ έληαζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ε εηαηξεία ηνπο λένπο Νίθνπο πνπ αλαδεηνχλ αληηπξφζσπν ζηελ 

Διιεληθή αγνξά θαη λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο. 

 

Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

 

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

 

Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν αθνχ δελ έρεη θαζφινπ δαλεηαθέο ζρέζεηο κε Ρξάπεδεο.  

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ν πηζησηηθφο ηεο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη εηζπξάμεηο ηεο γίλνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ 

θνξηίσλ ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ νίθσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη φινη θαιχπηνληαη κε 

εγγπήζεηο απφ ηηο Ρξάπεδεο ηνπο. Δπίζεο νη λαχινη πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη ε Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο αληηπξνζσπεπφκελεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνζνχ 4.602,81 επξψ έρνπλ ήδε πιεξσζεί ζηνλ πξψην κήλα 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ελψ πνζφ 176.146,40 επξψ είλαη νθεηιή ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ».  
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πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 

Ρέινο δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν γηαηί δελ έρεη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα. 

Όιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 

 

 

Ξεηξαηάο, 24 Καξηίνπ 2014 

Ν  Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο 

 

Ζ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ απνηειείηαη απφ 

ζειίδεο (3) είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 26/03/2014. 

Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2014 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Ησάλλεο Ι. Ξέξξνο 

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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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Υξήζεσο 2013 

 
 

 

 
 

 

ύκθσλα  
κε Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
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Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 

 

 ΗΜ. 31.12.2013  31.12.2012 

     

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ     

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 283,05  1.124,80 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.10 5.816,20  4.720,00 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 2.937,80  2.937,80 

  9.037,05  8.782,60 

     

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.3 180.749,21  61.088,18 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.3 35.880,80  67.060,44 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.4 44.511,49  98.644,05 

  261.141,50  226.792,67 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  270.178,55  235.575,27 

     

     

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ     

Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά     

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.5 242.340,00  242.340,00 

Απνζεκαηηθά 6.6 73.054,35  73.054,35 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν  -233.854,26  -191.330,35 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  81.540,09  124.064,00 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ     

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 6.7 22.370,00  23.600,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 6.8 500,00  500,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  22.870,00  24.100,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.9 143.681,00  60.076,50 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.9 8.710,37  13.689,76 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.9 13.377,09  13.645,01 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  165.768,46  87.411,27 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  188.638,46  111.511,27 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  270.178,55  235.575,27 

 

 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 10 

 

 

ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
 

 εκ 31.12.2013 31.12.2012 

    

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 6.11 127.682,48 163.047,77 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 6.12 -37.566,41 -33.782,02 

Μηθηά Κέξδε  90.116,07 129.265,75 

Άιια Έζνδα 6.13 453,98 0,00 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 6.15 -81.217,28 -89.071,09 

Έμνδα Γηαζέζεσο 6.16 -54.237,37 -54.853,77 

Άιια Έμνδα / έζνδα 6.14 -112,47 581,61 

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη επελδπηηθώλ απνη/ησλ  -44.997,07 -14.077,50 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 6.17 130,93 468,29 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 6.17 -1.338,97 -1.876,59 

Κέξδε πξν θόξσλ  -46.205,11 -15.485,80 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.18 1.768,3 194,00 

Κέξδε κεηά από θόξνπο  -44.436,81 -15.291,80 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα    

ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
απνηειέζκαηα     
Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  
παξνρψλ  2.585,00 -428,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ 
δελ αλαθαηαηάζζνληαη  -672,10 85,60 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ  -42.523,91 -15.634,20 

    

Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή   -0,26 -0,09 

    

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 
ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ  -44.155,32 -11.568,19 
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ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ ύλνιν 

Τπόινηπα 01.01.2012 242.340,00 73.054,35 -185.250,55 130.143,80 

Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  0,00 0,00 9.554,40 9.554,40 

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 242.340,00 73.054,35 -175.696,15 139.698,20 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
απφ θφξνπο 0,00 0,00 -15.634,20 -15.634,20 

Τπόινηπα 31.12.2012 242.340,00 73.054,35 -191.330,35 124.064,00 
 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν 
Καζαξήο Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2013 242.340,00 73.054,35 -191.330,35 124.064,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
απφ θφξνπο 0,00 0,00 -42.523,91 -42.523,91 

Τπόινηπα 31.12.2013 242.340,00 73.054,35 -233.854,26 81.540,09 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

12 

 

IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 1.1-31.12.2013 1.1-31.12,2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Θέξδε πξν θφξσλ  -46.205,11 -15.485,80 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:   

Απνζβέζεηο  841,75 2.509,31 

Ξξνβιέςεηο  1.355,00 970,00 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο -130,93 -468,29 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.338,97 1.876,59 
Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  0,00 0,00 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -88.395,64 -3.551,48 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 78.271,44 -92.526,39 

Μείνλ:   

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.338,97 -1.876,59 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00 0,00 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)  -54.263,49 -108.552,65 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 
επελδχζεσλ 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 -480,00 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ  0,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 130,93 468,29 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)  130,93 -11,71 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα 0,00 0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ. Κηζζψζεηο  0,00 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ)  0,00 0,00 
Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε  ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλαµα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) -54.132,56 -108.564,36 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ  98.644,05 207.208,41 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 44.511,49 98.644,05 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία «ELSCAN-ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.»  είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα κε 

Α.Κ.Α.Δ. 7504/06/Β/86/1384. Έρεη έδξα ην Γήκν Ξεηξαηά. Ηδξχζεθε ην 1985 (ΦΔΘ 1980/5.6.1985) κε ηελ 

επσλπκία «ELSCAN-ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.».   

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αληηπξνζσπείαο θαη εηζαγσγήο μπιείαο θαη λαπηηιηαθψλ 

εξγαζηψλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 24/03/2014. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Γ.Π. 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Κέινο 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  Κέινο 

 

2.   ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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.  

2.2. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα 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 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. Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο 

ζεσξνχληαη σο έλαο ηνκέαο. 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 
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2.3. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο  

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

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

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. 

2.4. Δλζώκαηα πάγηα 

Ρα πάγηα ζηνηρεία (εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

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

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο  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. 

2.5. Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

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 
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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. 

2.6. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ 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 

απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

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

2.7. Απνζέκαηα 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα, ε εηαηξεία είλαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2.8. Απαηηήζεηο από 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 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. Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θαη λαχινπο πνπ εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.  

2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

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

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

2.10. Μεηνρηθό 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.  

2.11. 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. 

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. 
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2.12. Γαλεηζκόο 

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα 

2.13. 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. 

2.14. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

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

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ εηαηξεία 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. 

2.15. 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. 

2.16. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

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

απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 17 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

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

(β) Παξνρή ππεξεζηώλ 

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

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

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

επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα από δηθαηώκαηα 

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. 

2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

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

2.18. Μηζζώζεηο 

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. 

Η εηαηξεία σο εθκηζζσηήο 

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 

έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο 

εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. 

Η εηαηξεία σο κηζζσηήο 

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. 
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3.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζή ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο . 

(α) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

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

ζπλαιιαγψλ (άλσ ηνπ 82%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη θπξίσο ζε 

νίθνπο θαη πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ εηαηξεία έρεη σο βαζηθφ πειάηε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ.», ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηηο επηζθάιεηέο ηεο απφ ηε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε 

πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε εηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε 

επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 

δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νχηε θαη βξαρππξφζεζκα 

ή καθξνπξφζεζκα δάλεηα. 

 

4.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θεθαιαηαθήο δνκήο κε ηε κεηξηθή 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ.» λα θαηέρεη ην 99,94% ησλ κεηνρψλ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηε κε 

ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη ζηα θεθάιαηα ηεο κεηξηθήο, ζηελ νπνία θαη 

απεπζχλεηαη αλ ρξεηαζηεί, 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: 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 

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. 

Ζ εηαηξεία 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. 

 

5α. 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 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ - Παξνπζίαζε  ησλ  

ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπώλ  ζπλνιηθώλ  εζόδσλ» 

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 
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πεξίνδν . Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

θαη δελ αλακέλνπλ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε  ππνθείκελσλ  

πεξηνπζηαθώλ  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  δελ αλακέλεη 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  7.11  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΠΧΑ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο – Σνβαξόο  ππεξπιεζσξηζκόο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ  γηα  

πηνζεηνύληεο  γηα  πξώηε  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 
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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. 

ΓΠΧΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 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. 

ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο 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 

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  βξίζθεηαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 13 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

 

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

Τξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ 

ηνπ ΣΓΛΠ (Σπκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

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. 

ΓΠΧΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 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 Οηθνλνκηθώλ 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 «Δλζώκαηα 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 «Χξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 

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.  
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από 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 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΧΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) 

«Χξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  

ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ» 

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 .  

ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά 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 δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη 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. 

ΓΠΧΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηνπηζησηηθά 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 εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη 

ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 24 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ 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. 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) «Σπκκεηνρέο ζε Σπγγελείο 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». 

ΓΠΧΑ 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.  

ΓΠΧΑ 11 «Σρήκαηα ππό θνηλό 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 
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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. 

ΓΠΧΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο» 

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. 

Τξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΧΑ 10, ΓΠΧΑ 11 θαη ΓΠΧΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε ειάθξπλζε 

φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε  ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 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 ΓΞΣΑ 12. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.  

Τξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΧΑ 10, ΓΠΧΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο 

Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ  

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 31 Νθησβξίνπ 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 κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

ΔΓΓΠΧΑ 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 
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2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -Γλσζηνπνηήζεηο 

αλαθηήζηκνπ πνζνύ 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 

ΓΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» -Αλαλέσζε 

παξαγώγσλ 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. 

ΓΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» - «Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» 

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. 

Τξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ 

ηνπ ΣΓΛΠ (Σπκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

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 

Έλσζε. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύθινο 2010-2012  

Γ.Π.Χ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

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.Χ.Α. 3 «Σπλελώζεηο 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.Χ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Τνκείο» 

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.Χ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο 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 Δλζώκαηα 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 Σπλδεδεκέλσλ Μεξώλ 

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 Άϋια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία 

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 Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύθινο 2011-2013 

Γ.Π.Χ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 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.Χ.Α. 3 Σπλελώζεηο 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.Χ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο 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 Δπελδύζεηο 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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6.  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

6.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

ELSCAN AE 

Κηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Αμία θηήζεσο         

Θαηά ηελ 31/12/2012 20.621,49 8.779,24 137.648,41 167.049,14 

Ξξνζζήθεο  2013     0,00 0,00 

Θαηά ηελ 31/12/2013 20.621,49 8.779,24 137.648,41 167.049,14 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

Θαηά ηελ 31/12/2012 20.119,59 8.603,67 137.201,08 165.924,34 

Απνζβέζεηο  2013 309,38 175,56 356,81 841,75 

Θαηά ηελ 31/12/2013 20.428,97 8.779,23 137.557,89 166.766,09 

Αλαπόζβεζηε αμία         

Καηά ηελ 31/12/2013 192,52 0,01 90,52 283,05 

Καηά ηελ 31/12/2012 501,90 175,57 447,33 1.124,80 

 

 

 

Κηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Αμία θηήζεσο     
 

Θαηά ηελ 31/12/2011 20.621,49 8.779,24 137.168.41 166.569,14 

Ξξνζζήθεο  2012 0,00 0,00 480,00 480,00 

Θαηά ηελ 31/12/2012 20.621,49 8.779,24 137.648,41 167.049,14 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Θαηά ηελ 31/12/2011 19.810,23 7.286,79 136.318.01 163.415,03 

Απνζβέζεηο  2012 309,36 1.316,88 883,07 2.509,31 

Θαηά ηελ 31/12/2012 20.119,59 8.603,67 137.201,08 165.924,34 

Αλαπόζβεζηε αμία     

Καηά ηελ 31/12/2012 501,90 175,57 447,33 1.124,80 

Καηά ηελ 31/12/2011 811,26 1.492,45 850,40 3.154,11 
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6.2. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Δγγχεζε ελνηθίνπ 1.836,00 1.836,00 

Δγγχεζε ΓΔΖ 505,00 505,00 

Δγγχεζε ΝΡΔ 596,80 596,80 

ύλνιν 2.937,80 2.937,80 

 

 

6.3. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Ξειάηεο 231,13 271,84 

Λαπισηέο 180.518,08 60.816,34 

Σξεψζηεο δηάθνξνη 3.368,00 2.300,10 

Διιεληθφ Γεκφζην 9.665,50 46.967,95 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 880,00 880,00 

Ξξνκήζεηεο ρξήζεσο εηζπξαθηέεο 21.967,30 16.912,39 

ύλνιν 216.630,01 128.148,62 

 
 

 

6.4. Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ρακείν 2.541,83 1.586,82 

Θαηαζέζεηο φςεσο 41.969,66 97.057,23 

ύλνιν 44.511,49 98.644,05 
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6.5. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 242.340,00 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 173.100 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 1,40 επξψ εθάζηεο, νη νπνίεο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Νη κεηνρέο ηεο δελ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη βαζηθφο κέηνρνο είλαη ε ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

ε νπνία θαηέρεη 173.000 κεηνρέο.  

 
 
6.6. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 72.367,55 72.367.55 

Απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη΄εηδηθφ ηξφπν 686,80 686,80 

ύλνιν 73.054,35 73.054,35 

 

 

6.7. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013  31/12/2012 

Υποχρεώςεισ ιςολογιςμοφ για :    

Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 22.370,00    23.600,00   

Σφνολο 22.370,00    23.600,00   

    

Χρεώςεισ ςτα αποτελζςματα     

Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 1.355,00    970,00   

Σφνολο 1.355,00    970,00   

    

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ (Λοιπά ςυνολικά ζςοδα)    

Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ -2.585,00  428,00   

Σφνολο -2.585,00  428,00   

    

Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτον ιςολογιςμό είναι τα παρακάτω:   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013  31/12/2012 

Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεώςεων 22.370,00    23.600,00   

 22.370,00    23.600,00   

Υποχρζωςθ ςτον ιςολογιςμό 22.370,00    23.600,00   

    

Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι τα παρακάτω: 

    

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013  31/12/2012 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 647,00  1.184,00 
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Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 708,00  1.082,00 

Κόςτοσ προχπθρεςίασ 0,00  -941,00 

Παροχζσ που πλθρώκθκαν από τον εργοδότθ 0,00  -583,00 

Ζθμιζσ από περικοπζσ 0,00  228,00 

Σφνολο περιλαμβανομζνο ςτισ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 1.355,00  970,00 

    

Η ςυνολικι χρζωςθ ζχει κατανεμθκεί ωσ εξισ:    

    

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013  31/12/2012 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 271,00    194,00   

Έξοδα διάκεςθσ 542,00    388,00   

Έξοδα διοίκθςθσ 542,00    388,00   

 1.355,00    970,00   

    

Μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό:    

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013  31/12/2012 

Yπόλοιπο ζναρξθσ 23.600,00    22.202,00   

Σφνολο χρζωςθσ ςτα αποτελζςματα 1.355,00    970,00   

 24.955,00    23.172,00   

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ από αλλαγζσ ςε οικονομικζσ 
παραδοχζσ -2.585,00  428,00   

 -2.585,00  428,00   

Υπόλοιπο τζλουσ 22.370,00    23.600,00   

 

 

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για λογιςτικοφσ ςκοποφσ είναι οι εξισ: 

 31/12/2013  31/12/2012 

 %  % 

Προεξοφλθτικό επιτόκιο 3,17  3,00 

Πλθκωριςμόσ 1,00  1,50 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκών 1,00  1,50 

Διάρκεια υποχρεώςεων 15,04  15,95 
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6.8. Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 500,00 500,00 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ηαθηνπνηεζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010.  

«Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία έρεη 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 2012. (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 ηνλ Οξθσηό Διεγθηή. 

 

6.9. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο  ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  143.766,75 60.076,50 

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 8.710,37 13.689,76 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 5.067,40 5.088,25 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 8.223,94 8.556,76 

ύλνιν 165.768,46 87.411,27 

 

 

6.10. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

  
1.1-

31.12.2013 
1.1-

31.12.2012 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 5.816,20 4.720,00 

  5.816,20 4.720,00 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31.12.2013 31.12.2012 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 5.816,20 4.720,00 

ύλνιν 5.816,20 4.720,00 
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6.11. Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ξαξνρή λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ 58.306,50 38.578,51 

Ξαξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ εξγαζηψλ 69.375,98 124.469,26 

Πχλνιν 127.682,48 163.047,77 

 
 
6.12. Κόζηνο πσιήζεσλ 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 37.566,41 33.782,02 

 
6.13. Άιια έζνδα 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Δπηδνηήζεηο ΝΑΔΓ 453,98 0,00 

 
 
 
6.14. Άιια έζνδα / έμνδα 

 31.12.2013 31.12.2012 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 228,07 137,60 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα (0,01) (962,61) 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 17,31 513,79 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ (132,90) (270,39) 

ύλνιν 112,47 (581,61) 

 
6.15. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 41.288,00 42.695,49 

Ακνηβέο ηξίησλ 18.676,00 19.276,00 

Ξαξνρέο ηξίησλ 12.865,42 16.618,58 

Φφξνη – ηέιε 3.069,86 2.807,39 

Γηάθνξα έμνδα 4.137,71 5.541,55 

Απνζβέζεηο παγίσλ 638,29 1.744,08 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 542,00 388,00 

ύλνιν 81.217,28 89.071,09 
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6.16. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 41.288,00 42.695,49 

Ακνηβέο ηξίησλ 0,00 0,00 

Ξαξνρέο ηξίησλ 7.085,02 7.256,13 

Φφξνη – ηέιε 678,91 680,22 

Γηάθνξα έμνδα 4.510,20 3.595,45 

Απνζβέζεηο παγίσλ 133,24 238,48 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 542,00 -388,00 

ύλνιν 54.237,37 54.853,77 

 

 

6.17. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα / έζνδα 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.338,97 1.876,59 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -130,93 -468,29 

ύλνιν 1.208,04 1.408,30 

 
 
6.18. Φόξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη 

σο εμήο: 

 31.12.2013 31.12.2012 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ 0,00 0,00 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) 1.768,30 194,00 

ύλνιν 1.768,30 194,00 

 

6.19. Δξγαδόκελνη ζηελ εηαηξεία  

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Άηνκα 4 4 
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6.20 . Κέξδε αλά κεηνρή 

Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο). 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο (44.436,81) (15.291,80) 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 173.100 173.100 

Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή (0,26) (0,09) 

 

6.21. Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 

6.22. Δλδερόκελα 

Γελ ππάξρνπλ  ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο . 

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν αλήιζε ζε πνζφ επξψ 

3.476,00 θαη ζε πνζφ επξψ 4.400,00 γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. Ξέξαλ απηψλ δελ παξέρνληαη άιιεο 

ππεξεζίεο. 

 

8. 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 ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 31.12.2012 31.12.2012 

α) Έζνδα 0,00 0,00 

β) Έμνδα 0,00 0,00 

γ) Απαηηήζεηο 0,00 58.863,72 

δ) πνρξεψζεηο 176.146,40 0,00 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

κειψλ ηεο δηνίθεζεο 10.800,00 11.400,00 

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 0,00 0,00 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 

 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο 

παξνρέο.  
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9. 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: 

 

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 6.802,20 -2.082,20 4.720,00 6.829,00 -2.388,60 4.440,40 
πλνιηθά 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 237.657,47 -2.082,20 235.575,27 344.726,46 -2.388,60 342.337,86 

       

Θέξδε εηο λένλ -199.659,15 8.328,80 -191.330,35 -185.250,55 9.554,40 -175.696,15 
ύλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 115.735,20 8.328,80 124.064,00 130.143,80 9.554,40 139.698,20 

       
πνρξεψζεηο 
παξνρψλ πξνζσπηθνχ 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 34.011,00 -10.411,00 23.600,00 34.145,00 -11.943,00 22.202,00 
ύλνιν 
καθξνπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 34.511,00 -10.411,00 24.100,00 34.645,00 -11.943,00 22.702,00 
ύλνιν 
ππνρξεώζεσλ 121.922,27 -10.411,00 111.511,27 214.582,66 -11.943,00 202.639,66 
ύλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη 
ππνρξεώζεσλ 237.657,47 -2.082,20 235.575,27 344.726,46 -2.388,60 342.337,86 

 

 

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 
Γεκνζηεπκέλα πνζά Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

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

Θφζηνο πσιεζέλησλ   -33.561,22 -220,80 -33.782,02 

Θφζηνο δηάζεζεο  -54.412,17 -441,60 -54.853,77 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   -88.629,49 -441,60 -89.071,09 

Κέξδε πξν θόξσλ -14.381,80 -1.104,00 -15.485,80 

Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο   -26,80 220,80 194,00 
Κέξδε πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο -14.408,60 -883,20 -15.291,80 

ΚΔΡΓΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ -14.408,60 -883,20 -15.291,80 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    
ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα     
Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ  
παξνρψλ 0,00 -428,00 -428,00 
Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 0,00 85,60 85,60 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από 
θόξνπο 0,00 -342,40 -342,40 
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΟΓΟ -14.408,60 -1.225,60 -15.634,20 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
Γεκνζηεπκέλα 

πνζά 
Αλακνξθψζεηο  

Αλακνξθσκέλα 
Ξνζά 

 
1/1-

31/12/2012 
1/1-

31/12/2012 
1/1-

31/12/2012 

Κέξδε πξό θόξσλ -14.381,80 -1.104,00 -15.485,80 

Ξξνζαξκνγέο γηα:    

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ -134,00 1.104,00 970,00 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο -108.552,65 0,00 -108.552,65 

 

 

 
 

10. 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. 

 

Ξεηξαηάο, 24 Καξηίνπ 2014 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
 

 

 

Θενδσξίδεο Ληθφιανο      Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο 

 

Νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 38 είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 26/03/2014. 

 

Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2014 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Ησάλλεο Ι. Ξέξξνο 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 11951 

Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 
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