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Α. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ»

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ», 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.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
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.
Δπζχλε 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.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλψκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» 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.
Έκθαζε Θέκαηνο
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 1.3ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην
ζέκα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη ην ζχλνινησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920.
Δπηπιένλ ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε
ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνοησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Ζ
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο,φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 1.3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
βξίζθεηαη ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμεζπκθσλίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα
εθκεηάιιεπζεο ηεο καξίλαο.Νη παξαπάλσ ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο
αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη
ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Άιιν ζέκα
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ν νπνίνο κε ηελ απφ 30 Καΐνπ 2013 Έθζεζή ηνπ
εμέθξαζε γλψκε κε έκθαζε ζην ζέκα φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 48ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920 θαη επηπιένλ φηη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξνζέζκσλ
ππνρξεψζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε 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, 06 Ηνπλίνπ2014
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Αληψληνο Η. Αλαζηαζφπνπινο
Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 33821

η
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B. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2013
Θχξηνη κέηνρνη,
Ρν ΓηνηθεηηθφΠπκβνχιην ηεοεηαηξίαο ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο
κεηφρνπο ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ 5ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (1/1/201331/12/2013). Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ ∆. Π. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ
Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.

Αλαζθφπεζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ
Γελ ππήξραλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12/2013.
Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 5εο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2013
Ρα απνηειέζµαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:
Θχθινο εξγαζηψλ: Ν θχθινο εξγαζηψλ ηελ 5ε ρξήζε ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε € 2.458.586 έλαληη €
2.719.798 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Θφζηνο πσιήζεσλ: Ρν θφζηνο πσιήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε € 3.606.505 έλαληη € 4.561.402 ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ ησλ €
312.725 έλαληη € 308.247 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά): Αλήιζαλ ζηε ρξήζε 2013 ζε έζνδα € 63.858 έλαληη εμφδσλ €
(101.839) ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ): Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε 2013
αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 612.746 (2012: € 634.550) θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζε € 38.642
(2012: € 57.503), ήηνη θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα-έμνδα € 574.104 (2012: €
577.047).
Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: Αλέξρεηαη ζε έζνδα € 528.172 (2012: έμνδα €
446.625) .
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2013πξνζδηνξίζηεθε ζε δεκίεο κεηά απφ θφξνπο
1.459.155(2012:€ 3.345.205).

πνζφ €

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2013
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 282.888 (αλαπφζβεζηε
αμία) θαη αθνξνχλ κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη
πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αθηλεηνπνηήζεσλ. Νη πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε € 454 (αμία θηήζεο)
αθνξνχλ έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ .
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 6.000.120 (αλαπφζβεζηε αμία) θαη αλαιχνληαη
ζε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνζφ € 120 θαη ππνιεηπφκελν ηκήκα εθάπαμ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηέβαιε
ε εηαηξία ζηελ Δηαηξία Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ΑΔ γηα ηελ κίζζσζε ηεο Καξίλαο πνζφ € 6.000.000.
η
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Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 29.057 θαη αθνξνχλ δνζκέλεο
εγγπήζεηο.
Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.646.308 εθ ησλ νπνίσλ
πνζφ € 1.522.616 αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πνζφ € 1.123.692 Ραµεηαθά
∆ηαζέζηµα θαη Ραµεηαθά Ηζνδχλακα.
Καθξνπξφζεζκεο νκνινγηαθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 6.615.000 κε
έλαξμε απνπιεξσκήο 30/04/2014 θαη ιήμε ζηηο 30/10/2028.
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ: Ρελ 31/12/2013 αλαγλσξίζηεθαλ
ππνρξεψζεηο απφ ζχκβαζε αληαιιαγήο επηηνθίνπ πνζφ € 1.621.922.
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Ρν ζσξεπκέλν
πνζφ πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζε € 16.395.
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 7.699.699 θαη αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο
πξνκεζεπηέο € 131.207, πξνθαηαβνιέο πειαηψλ € 111.434, ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο €
7.073.540 θαη θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο € 8.519 θαη δάλεηα € 375.000 .
Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζε €
(6.994.643) εθ ησλ νπνίσλ ηα Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά €13.133.386 θαη ην
Κεηνρηθφ Θεθάιαην ζε πνζφ € 7.050.000.
Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920 θαη γηα ην
ιφγν απηφ ε Δηαηξία ζα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ
άξζξσλ απηψλ. Ζ Δηαηξία κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 23/12/2013 ζπγθάιεζε ηνπο Κεηφρνπο ζε
Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ε νπνία απνθάζηζε
ηελ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο κε κεηξεηά θαηά πνζφ € 1.700.000,00 θαη ηελ έθδνζε
68.000 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 25,00 ε θάζε κία κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο.

Δθηηκήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δεκνζηνλνκηθή απνζηαζεξνπνίεζε, πνπ ζπλερίδεη λα πιήηηεη ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία απφ ην 2009 έσο ζήκεξα, έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη εηδηθφηεξα ηνλ
ζαιάζζην ηνπξηζκφ. Ζ ελ ιφγσ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε ζπλδπαζκφ κε εθπησηηθέο πνιηηηθέο πξνζθνξψλ,
απνηέιεζε ηε θχξηα αηηία κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη πιεξφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο
γεληθήο πιεξφηεηαο ζε φιεο ηηο Καξίλεο ηεο Αηηηθήο. Ζ κείσζε ζπληζηάηαη θπξίσο ζηελ θαηά 9,6%
απψιεηα εζφδσλ ειιηκεληζκνχ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ζθαθψλ.
Πηφρνο ηεο Δηαηξίαο είλαη λα πεξηνξηζηνχλ νη απψιεηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη λα κεησζνχλ νη
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
Ζ Δηαηξία ζηνρεχεη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ην δηεζλέο πξνθίι ηεο Καξίλαο Αζελψλ, εζηηάδνληαο ζηα
κεγάια ζθάθε αλαςπρήο ζηε δηεζλή αγνξά, κέζσ ελφο ειθπζηηθνχ πξνσζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
κάξθεηηλγθ θαη πξνβνιήο ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ & ππνδνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε καξίλα, ζε
ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνχο δηεζλήο θνξείο δηαρείξηζεο καξίλσλ, φπσο ε εηαηξία Camper & Nicholsons

Marinas.
Ζ Δηαηξία, παξφιν ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νινθιήξσζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο
αλαβαζκίζεηο ζηηο ππνδνκέο & ππεξεζίεο ηεο καξίλαο, φπσο αλαβαζκίζεηο ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο
ηνπ Ιηκέλα, εγθαηάζηαζε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, έξγα ππνδνκήο πξαζίλνπ θαη ζηάζκεπζεο,
εμαζθαιίδνληαο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο γηα κεγάια ζθάθε αλαςπρήο (superyacht).
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζέηεη σο ζηφρν λα θαζηεξψζεη ηελ Καξίλα Αζελψλ σο ηελ λνχκεξν έλα
η
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επηινγή ειιηκεληζκνχ κεγάισλ ζαιακεγψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ.
Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ
Ζ Δηαηξία ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο),
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη
αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη
έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο
αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.
 Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξία κέρξη 31/12/2013 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη ζπλεπψο δελ
εθηίζεηαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο.

 Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή κε έγθαηξε απνπιεξσκή πξνο ηελ Δηαηξία ησλ πθηζηάκελσλ θαη
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε
πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31/12/2012

29.057

28.645

1.522.616

1.067.612

1.123.692
2.675.365

1.843.981
2.940.238

 Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη επαξθή
πηζησηηθά φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.

Κεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα
Ζ Δηαηξία κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 23/12/2013 ζπγθάιεζε ηνπο Κεηφρνπο ζε Έθηαθηε Γεληθή
Ππλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ε νπνία απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο κε κεηξεηά θαηά πνζφ € 1.700.000,00 θαη ηελ έθδνζε 68.000 λέσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 25,00 ε θάζε κία κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 .

η
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Δπίζεο ε Δηαηξία έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία δηαθαλνληζκνχ κε ηελ ΔΡΑΓ ΑΔ γηα ηα εηήζηα
κηζζψκαηα ηεο Καξίλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηά 25% κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ηεο ρξήζεο 2013 ,ην
νπνίν ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015, άλεπ αλαπξνζαξκνγήο γηα ηα έηε απηά. Απφ ην
έηνο 2016 θαη εθεμήο ην εηήζην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηηκαξηζκηθά ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή
ζχκβαζε .Ρν νθεηιφκελν ππφινηπν κηζζσκάησλ εηψλ 2011-2012 ζα εμνθιεζεί ζε έληνθεο δφζεηο απφ ην
2016 έσο θαη ην 2030 .
Δληφο ηνπ 2014 αλακέλεηαη ε ππνγξαθή Ρξνπνπνηεηηθήο Πχκβαζεο Κίζζσζεο θαηά ηα αλσηέξσ.
Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20
θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ι.Ξ.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνζφ €
389.197,11 θαη ηελ 31/12/2013 πθίζηαληαη ππνρξεψζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνζφ € 162.058,90.
Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο
2013

2012

0,34

0,50

Μέλα Θεθάιαηα / Ίδηα Θεθάιαηα

-2,28

-2,70

Ίδηα Θεθάιαηα / Πχλνιν Ξαζεηηθνχ

-0,78

-0,59

Θέξδε κεηά θφξσλ / Θχθινο Δξγαζηψλ

-0,59

-1,23

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα
απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
ΓΞΣΑ.

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Σξήζηνο Ησάλλνπ
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

η
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Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε ∆ΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Νη ζπλεµµέλεο εηήζηεο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφΠπµβνχιην ηεο ΚΑΟΗΛΑ
ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ηελ 30/4/2014 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε
www.athens-marina.com, φπνπ ζα παξαµείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ
δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζχληαμεο θαη δεµνζηνπνίεζήο ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεµνζηνπνηεζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε µηα
γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο Δηαηξίαο, αιιά δελ
παξέρνπλ ηελ νινθιεξσµέλε εηθφλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ θαη
ησλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

η
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ)
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

8
9
10
11

282.888
6.000.120
29.057
0
6.312.065

287.605
6.205.738
28.645
0
6.521.988

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

12
13

1.522.616
1.123.692
2.646.308

1.067.612
1.843.981
2.911.593

8.958.373

9.433.581

14
15
16

7.316.180
8.519
375.000
7.699.699

5.723.712
90.803
0
5.814.515

16
17

6.615.000
1.621.922

6.990.000
2.150.094

18

16.395
8.253.317

13.874
9.153.968

15.953.016

14.968.483

7.050.000
(923.118)
11.861
(13.133.386)
(6.994.643)

7.050.000
(923.118)
12.446
(11.674.230)
(5.534.902)

8.958.373

9.433.581

31/12/2013

Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Γάλεηα

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο νκνινγηαθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν
απφ ηελ ππεξεζία

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ

31/12/2012

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθά
Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ

19
20
21

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ)
Πεκεηψζεηο

31/12/2013

31/12/2012

Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο Ξσιήζεσλ
Κηθηφ θέξδνο (δεκίεο )

22
23

2.458.586
(3.606.505)
(1.147.919)

2.719.798
(4.561.402)
(1.841.604)

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα δηαζέζεσο
Θέξδε/(δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο

24
23
23

63.858
(312.725)
(14.937)
(1.411.723)

(101.839)
(308.247)
(68.843)
(2.320.533)

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

25
26

528.172
(574.104)

(446.625)
(577.047)

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε / (δεκηέο) ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο

27

(1.457.655)
(1.500)
(1.459.155)

(3.344.205)
(1.000)
(3.345.205)

29

(5,1743)

(11,8624)

(1.200.808)

(2.098.757)

Θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή
- Βαζηθά (ζε Δπξψ)
Θέξδε / ( δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
31/12/2013
Κέπδη/(ζημιέρ) μεηά θόπων πεπιόδος
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Ποζά πος δεν αναηαξινομούνηαι ζηην καηάζηαζη
αποηελεζμάηων ζε μεηαγενέζηεπερ πεπιόδοςρ
Επανεκηίμηζη ςποσπεώζεων/παποσών πποζωπικού λόγω
εξόδος από ηην ςπηπεζία

(1.459.155)

31/12/2012
(3.345.205)

(585)

1.961

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο

(585)

1.961

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ

(1.459.740)

(3.343.244)

(1.459.740)
(1.459.740)

(3.343.244)
(3.343.244)

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ αλαινγνχλ ζε :
Μεηόσοςρ Εηαιπίαρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ)

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην

πφινηπα ηελ 1.1.2012
Ξξνζαξκνγέο κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19
πφινηπν ηελ 1.1.2012 αλαζεσξεκέλν

Απνζεκαηηθά
αλαπξνζαξκνγήο αμίαο
ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

Απνζεκαηηθά
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε

Απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο

7.050.000

-

-

(923.118)

7.050.000

-

-

(923.118)

Θαζαξφ θέξδνο/(δεκία) ρξήζεσο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ

-

-

-

-

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ

-

-

-

-

Απνζεκαηηθά

10.485
10.485

Απνηειέζκαηα εηο
λέν

(8.329.024)
(8.329.024)
(3.345.205)

1.961
-

Πχλνιν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ

(2.202.142)
10.485
(2.191.657)
(3.345.205)
1.961
(3.343.244)

πφινηπν ηελ 31.12.2012

7.050.000

-

-

(923.118)

12.446

(11.674.229)

(5.534.901)

πφινηπα ηελ 01.01.2013

7.050.000

-

-

(923.118)

12.446

(11.674.229)

(5.534.901)

(1.459.156)
-

-

(1.459.156)

(1.459.156)
(585)
(1.459.742)

-

-

(13.133.385)

(6.994.642)

Θαζαξφ θέξδνο/(δεκία) ρξήζεσο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ
πφινηπν ηελ 31.12.2013

7.050.000

-

(585)
(585)

(923.118)

η

11.861

Ετήςιεσ οικονομικέσ καταςτάςεισ από 1 Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

-14-
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ)
Πεκ.
Ταμειακέρ ποέρ λειηοςπγικών δπαζηηπιοηήηων
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ
Ξξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
(Θέξδε)/Εεκηέο απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Ρακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Ρφθνη πιεξσζέληεο
Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσζείο
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Ρακεηαθέο ξνέο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο επελδπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

29
29

31/12/2013

31/12/2012

(1.457.655)

(3.344.205)

210.915
1.936
(38.642)
612.746

221.776
6.320
(57.503)
634.550

(528.172)

446.625

(1.198.872)

(2.092.437)

(455.416)
1.885.183
230.895
(612.746)
(1.500)

29

(383.351)

29

(580)
38.642

29

254.972
2.612.367
774.902
(634.550)
(1.000)
139.352

(10.831)
57.503

38.062

46.672

Ρακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Δηζξνέο απφ δάλεηα
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

(375.000)
0

(510.000)
0

(375.000)

(510.000)

Θαζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδχλακα

(720.289)

(323.977)

Ρακεηαθάδηαζέζηκα
δηαζέζηκα
ηζνδχλακα
ηεο
Ρακεηαθά
θαηθαη
ηζνδχλακα
ζηελζην
αξρήηέινο
ηεο ρξήζεο
ρξήζεο

1.843.981
1.123.692

2.167.958
1.843.981

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δ. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
1.1 Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξίαο
Ζ Δηαηξία ΚΑΟΗΛΑ ΦΑΙΖΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΚΑΟΗΛΑ ΦΑΙΖΟΝ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 2008 θαη ε
θαηαζηαηηθή ηεο δηάξθεηα έρεη νξηζηεί ζε 42 έηε, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2050.
Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία
21/11/2011, απνθαζίζζεθε ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο απηήο απφ «ΚΑΟΗΛΑ ΦΑΙΖΟΝ Α.Δ.» ζε
«ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ Α.Δ.». Ζ αιιαγή απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 10315ΡΡ/22.12.2011 απφθαζε
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Γ/λζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Ξεηξαηά.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζην δήκν Ξεηξαηά Αηηηθήο επί ηεο Καξίλαο ζην Λέν Φάιεξν Ξεηξαηά.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο:
Σξήζηνο Ησάλλνπ ηνπ Ιεσλίδα (Ξξφεδξνο)
Γεψξγηνο Καπξνζθφηεο ηνπ Αλδξέα ( Α‟ Αληηπξφεδξνο)
Γεψξγηνο Βεξλίθνο ηνπ Αιεμάλδξνπ (Β‟ Αληηπξφεδξνο)
Αζαλάζηνο Κπγδάιεο ηνπ Ληθνιάνπ (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο)
Ληθφιανο Γεξαξράθεο ηνπ Δκκαλνπήι (Κέινο)
Γεκήηξηνο Κπέξζνο ηνπ Βαζηιείνπ ( Κέινο)
Ησάλλεο Ξηζηηφιεο ηνπ Δπαγγέινπ (Κέινο)
Ρα παξαπάλσ κέιε ηνπ πξψηνπ Γ.Π. έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο
ΛΝΚΑΟΣΗΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ κε ην απφ 25/06/2012Ξξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΗ
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ θαη δ. η. ΚΑΟΗΛΑ ΑΘΖΛΩΛ Α.Δ. θαη ζα δηνηθήζεη ηελ Δηαηξία κέρξη ηελ
ζχγθιηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 25/06/2014.
Ρν παξαπάλσ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη εγθξίλεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Πηηο 31/12/2013 ε Δηαηξία απαζρνινχζε ζπλνιηθά 16 άηνκα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο έλαληη 15 αηφκσλ ηελ 31/12/2012 .
Δπνπηεχνπζα αξρή: Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Ξεηξαηά,
Ρκήκα Δκπνξίνπ & Ρνπξηζκνχ
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ: 998180802
Αξκφδηα Γ.Ν.: ΦΑΔ ΞΔΗΟΑΗΑ
Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 66279/02/Β/08/72
ΑΟ.ΓΔΚΖ 44788507000
1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο
Πθνπφο ηεο Δηαηξίαο είλαη:
 ν ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε θαηαζθεπή, ε αλάπηπμε, ε δηαρείξηζε, ε εθκεηάιιεπζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ζθαθψλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζηε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ηνπ Πηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο, πνπ είλαη γλσζηφο σο Καξίλα
η
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Φαιήξνπ θαη βξίζθεηαη ζην Γήκν Ξεηξαηά Αηηηθήο.


ε παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ πινίσλ, ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθψλ ιηκαληψλ/καξίλσλ θαη ε
δηελέξγεηα θάζε πξάμεο δηαρείξηζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηδίσο ε αλακφξθσζε, αλάπιαζε, αλαθαηαζθεπή θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζή
ηνπ.



ε ζχληαμε θαη ε εθπφλεζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ θαη ζρεδίσλ,
απαξαίηεησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηδίσο
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ν ζπληνληζκφο, παξαθνινχζεζε θαη
εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ.



ε νιηθή ή κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε φισλ ή νπνησλδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, ε
παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
παξαπάλσ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, ηελ δηαρείξηζε θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ.



ε εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
εθκεηάιιεπζε ηνπ αλσηέξσ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηδίσο νηθνδνκηθψλ, ιηκεληθψλ, Ζ/Κ,
πδξαπιηθψλ θιπ έξγσλ θαζψο θαη ε δηεχζπλζε, αλέγεξζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε,
εμνπιηζκφο, επνπηεία, ιεηηνπξγία ή θαηεδάθηζε θηηξίσλ, νηθνδνκψλ θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο
νηθνδνκηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ.



ν εθνδηαζκφο πινίσλ, ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαζψο θαη ε ελ γέλεη ππνζηήξημε ηεο
καξίλαο.

1.3 Ξιεξνθνξίεο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ ηελ
5εδηαρεηξηζηηθή ρξήζε, απφ ηελ 01Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 :
-

-

-

Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη
είλαη ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ
ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2013.
Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ, ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ηεο
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο. Θαηφπηλ ηνχηνπ νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα
απνθαζίζνπλ ζηελ πξνζερή Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα
ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δηαηξίαο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε
ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο φπσο αλαγξάθεηαη παξαπάλσ
έρνπλ ζπληαρζεί κε δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ εθκηζζψηξηα Δηαηξία
ΔΡΑΓ Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ φξσλ θαηαβνιήο ηνπ
εηήζηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ηεο καξίλαο. Ζ ζπκθσλία ηνπ
δηαθαλνληζκνχ ζα γίλεη κε ππνγξαθή Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε
ηεο Πχκβαζεο Κίζζσζεο κε ηελ ΔΡΑΓ ΑΔ εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 .
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε.
η
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-

-

-

Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο Δηαηξίαο, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία είλαη ην Δπξψ. Όια ηα πνζά
παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν (ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο) είλαη ζε ρηιηάδεο επξψ θαη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα
ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ
είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο
θαηαζηάζεηο.
Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο.
Έρνπλ εγθξηζεί (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο) νκφθσλα απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30Απξηιίνπ 2014. Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ
επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο.
Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. (κεηξηθή
Δηαηξία), κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. ΖJ&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. θαηέρεη ζηηο 31/12/2013
πνζνζηφ 78,2553% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο (ηελ 31/12/2012 θαηείρε πνζνζηφ
78,2553%).

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο
φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο
κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ IASB έρεη εθδψζεη κηα ζεηξά απφ πξφηππα ηα νπνία αλαθέξνληαη σο «IFRS Stable Platform 2005». Ζ
Δηαηξία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ ηελ 20/06/2008 (εκεξνκελία ζχζηαζήο ηεο) ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξφηππα:
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.
Γ.Ι.Ξ.

1
2
7
8
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26

Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Απνζέκαηα
Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ
Θαζαξφ θέξδνο ή Εεκηά Σξήζεο, Βαζηθά Ιάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο Κεζφδνπο
Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Δλζψκαηα πάγηα
Κηζζψζεηο
Έζνδα
Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο
Νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο
Θφζηνο δαλεηζκνχ
Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ
Ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ

η
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Γ.Ι.Ξ. 27
Γ.Ι.Ξ. 28
Γ.Ι.Ξ. 31
Γ.Ι.Ξ. 32
Γ.Ι.Ξ. 33
Γ.Ι.Ξ. 34
Γ.Ι.Ξ. 36
Γ.Ι.Ξ. 37
Γ.Ι.Ξ. 38
Γ.Ι.Ξ. 39
Γ.Ι.Ξ. 40
Γ.Ξ.Σ.Α. 1
Γ.Ξ.Σ.Α. 3
Γ.Ξ.Σ.Α. 5
Γ.Ξ.Σ.Α. 7
Γ.Ξ.Σ.Α. 8

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο
Σξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε
Θέξδε αλά κεηνρή
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο
Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.Ξ.
Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ
Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο
Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

Νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη
νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηεο παξνπζηαδφκελεο
πεξηφδνπ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ έρνπλ εθηηκεζεί. Νη
εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Νη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη πνπ έρνπλ ηελ
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη
θπξίσο:









Αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ
Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ
Θαηά πφζν κηα κίζζσζε πνπ ζπλάπηεηαη κε έλαλ εθκηζζσηή
ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηνδνηηθή
Απνκείσζε Δλζψκαησλ Ξαγίσλ
Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ
Δθηίκεζε Δχινγεο Αμίαο Ξαξαγψγσλ θαη Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο
Ξξνβιέςεηο
Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο

η

θαηαηάζζεηαη
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3. Λέα πξφηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, έρνπλ
δε θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ
θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε
ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013
ΓΙΞ 1 Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά
Δηζνδήκαηα. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα «αλαθπθισζνχλ») ζηα
Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ
απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα
αλαηαμηλνκεζνχ πνηέ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε.
ΓΙΞ 19 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 19 πξνηείλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαινηθήο ηνπ
δηθαηψκαηνο επηινγήο γηα αλαβαιιφκελε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο (γλσζηή σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ”). Απνηέιεζκα απηνχ
ζα είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ εθείλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έσο θαη ζήκεξα
εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν πεξηζσξίνπ. Δπίζεο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζα πεξηνξηζηνχλ νη κεηαβνιέο
ηνπ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ππνρξέσζεο) πξνγξάκκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζην θαζαξφ έζνδν (έμνδν) ηφθνπ θαη ζην θφζηνο
ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο. Άιιε ηξνπνπνίεζε πεξηιακβάλεη πνζνηηθή γλσζηνπνίεζε επαηζζεζίαο.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο
νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ
ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπί ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη απηή ε
ηξνπνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ2014).Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΓΡΟ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί
ή αλαζηξαθεί κηαδεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο
εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο.
Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΚΓΡΟ πεξηέρεη ππεξαμία ή
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Δπί ηνπ
παξφληνο, ε Δηαηξία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
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ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε.
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014).
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην
νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί
απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Δπί ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη απηή ε
ηξνπνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Ρν ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη
επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα
αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη
λα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ε Δηαηξία.
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) . Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί
επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΙΞ 39 ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015). Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο
επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ
απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ
ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ
9, ΓΞΣΑ 7 θαη ΓΙΞ 39. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2015). Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 9 Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην
έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο
βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΙΞ 39. Ζ
δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ
εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ
ΓΞΣΑ 9. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 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 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
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ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο .
ΓΙΞ 19 Αλαζεσξεκέλν (Ρξνπνπνίεζε) Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ
ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο
ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ
ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014
ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο
νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΙΞ 27 θαη ζην SIC 12. Ρν
λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Ρν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο
δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ν αλαζεσξεκέλνο
νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα
θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο
απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Ρα λέν πξφηππν παξέρεη
επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην
(protectiverights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο /πξαθηνξεπκέλνπ.
ΓΞΣΑ 11 Απφ θνηλνχ Ππκθσλίεο. Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ
θνηλνχ ζπκθσληψλ 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.
ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο 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. 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.
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε
ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27
η
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«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο,
θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ξαξάιιεια, ην Ππκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΙΞ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο
επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο. Ρν ΓΙΞ 28
«Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε
Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ 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 πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 (Ρξνπνπνίεζε) Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο:
Νδεγίεο κεηάβαζεο. (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2014). H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή
ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη
άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 12. Ππγθξηηηθή
πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
(structuredentities) δελ απαηηείηαη.

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηψζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΠΓΙΞ. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ
Κάην 2012. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
ΓΙΞ 1 Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα
ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) θαη‟ εθαξκνγή ηνπ ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο,
κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά.
ΓΙΞ 16 Δλζψκαηα πάγηα. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο
ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ
ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν.
ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο
εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή θεξδψλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ελψ ν θφξνο
εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο
αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12.
ΓΙΞ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ

η
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ηνκέσλ ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο πξνβιέπεη ην ΓΞΣΑ 8
«Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο». Γελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξία.

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014). Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 2 Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ
νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν
ππεξεζίαο‟.
ΓΞΣΑ 3 Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν
ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32
«Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα,
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
ΓΞΣΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο
δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.
ΓΞΣΑ 13 Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ
ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.
ΓΙΞ 16 Δλζψκαηα πάγηα θαη ΓΙΞ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Θαη ηα δχν πξφηππα
ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.
ΓΙΞ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία Δηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ
ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή Δηαηξία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΞΣΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014). Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 3 Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΞΣΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή
ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΞΣΑ 11
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.
ΓΞΣΑ 13 Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην
ΓΞΣΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
η
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(„portfolioexception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39/ΓΞΣΑ 9.
ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα. Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην
ΓΙΞ 40 θαη ην ΓΞΣΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.

4. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο
νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξία είλαη νη αθφινπζεο:
4.1 Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο (Γ.Ι.Ξ. 16)
Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο
κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο) ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16.
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ
ζηνηρείνπ, κφλν αλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Θάζε
κεηαγελέζηεξε δαπάλε ε νπνία δελ πξνζαπμάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ
ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη.
Θφζηε ζεκαληηθήο επηζθεπήο ή επηζεψξεζεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο
ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαη αλ απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ
ζηνηρείνπ νπφηε πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ.
Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Νη θχξηνη ζπληειεζηέο
απφζβεζεο πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ σο εμήο:
Κεραληθφο εμνπιηζκφο
Κεηαθνξηθά κέζα
„Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

5,3%-20%
7,5%-20%
15%-20%

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη
θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά άκεζα θφζηε.

4.2 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (Γ.Ι.Ξ. 38)

η
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Πηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ην εθάπαμ αληάιιαγκα πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξία ζηελ
ΔΡΑΓ ΑΔ σο δηθαηψκαηα κίζζσζεο ηεο Καξίλαο Αζελψλ κε σθέιηκε δσή 35 εηψλ θαη ην θφζηνο
θηήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ.
Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ
γίλεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν.
Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ην 38.18, έρνπλ
δηαγξαθεί.

4.3 Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Γ.Ι.Ξ. 36)
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη
ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί
λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα
κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ
νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ
ηελ πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ελφο
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπνπ αλαθηήζηκν
πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο (κεησκέλεο θαηά ηα
θφζηε πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο.
Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ν έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθαξκφδεηαη γηα φια ηα
ζηνηρεία πιελ απνζεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο
επέλδπζε θαη ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο
πψιεζε.
Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.

4.4 Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη πάληα ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ρσξίο έθπησζε
παξνχζαο αμίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελφκελεο ιήμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο.
Νη εγγπεηηθέο θαηαβνιέο αθνξνχλ θαηαζέζεηο γηα νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο απηνχο ηνπο πξνκεζεπηέο. Ρα πνζά παξακέλνπλ σο απαηηήζεηο θαηά
ηε δηάξθεηά ηνπο. Κε ηε ιήμε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηα θαηαβιεκέλα πνζά κπνξνχλ λα
ζπκςεθηζζνχλ έλαληη φινπ ή ηκήκαηνο εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
θαηαβνιήο, ελψ ην ππφινηπν επηζηξέθεηαη ζηελ Δηαηξία.
4.5 Απνζέκαηα (Γ.Ι.Ξ. 2)
Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ
η
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ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν
θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
Ρελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε Δηαηξία δελ έρεη απνζέκαηα.
4.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Ι.Ξ. 39)
Ρν πξφηππν αλαπηχζζεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα
πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα
επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή
δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο
ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία
ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ
ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο.
Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία
ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ
πξνθχπηνπλ.
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή
(Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:
 απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ
ην θξάηνο,
 νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε
κεηξεηψλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα
κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί
απνκείσζε.
Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
η
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Ν έιεγρνο κείσζεο ηεο αμίαο γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηηο ζεκαληηθήο αμίαο απαηηήζεηο, ελψ κπνξεί λα
γίλεη ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο
ζα πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν (δειαδή, δεκηνπξγνχληαη
νκάδεο απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν).
Δάλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο ε δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο έρεη πεξηνξηζηεί (κε βάζε ηηο
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο), ηφηε γίλεηαη αλαζηξνθή ε νπνία θαη αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα.
Ρν πνζφ ηεο αλαζηξνθήο δελ κπνξεί λα δίλεη αλαπφζβεζην θφζηνο ην νπνίν λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ
ζα είρε ε απαίηεζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε αλαζηξνθή, εάλ δελ ππήξρε ε δεκηά κείσζεο
ηεο αμίαο.
iii) Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα
θξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε
αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
iv) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ.
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα
ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα.
Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη
κέζσ απνηειεζκάησλ.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγφ αγνξά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα κέζα νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ
απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη
θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ
έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ
νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο
θηήζεο ηνπο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί
απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ή ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε
ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά
πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ Δηαηξία ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 δελ θαηέρεη δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.

4.7 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32)
Νη αξρέο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΙΞ 39
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε.
Ρν πξφηππν αζρνιείηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε
η
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ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη θεξδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα
ζπκςεθίδνληαη.
Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν νξίδεηαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα.
Σξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά :
(α) ηακεηαθά δηαζέζηκα,
(β) ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ,
(γ) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα :
(i) γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(ii) γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(δ) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη :
(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα
ιάβεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή
(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ
κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα
ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία
είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο .

Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά :
(α) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα :
(i) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(ii) ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε
νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(β) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη :
(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή
(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ
κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα
ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία
είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

Ππκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην ππφινηπν πνπ απνκέλεη,
εάλ, απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο.

Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα
ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο

η

θαη κε πιήξε
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γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο , ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή
βάζε.
4.8 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Α. 7)
Ρν ΓΞΣΑ 7 αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα, εθηφο απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά. Πθνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο
εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξία θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο
θηλδχλνπο πνπ απηά πξνθαινχλ. Ζ έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ηελ
έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε
θηλδχλνπο.

4.9 Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37)
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκεξησκέλεο ππνρξεψζεηο σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ φξσλ θαη ε
εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη
πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε
δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ
νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.
Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.
4.10 Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20)
Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα:
α) ππάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί
κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.
Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ
αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ) θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά
ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Ζ Δηαηξία κέρξη ηελ 31/12/2012 δελ έρεη αλαγλσξίζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο.

4.11 Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα θαη Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο
Ζ Δηαηξία θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο ζπκβφιαηα αληαιιαγήο
επηηνθίσλ γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ.
Ζ Δηαηξία ηαμηλνκεί ηα παξάγσγα σο θαηερφκελα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ.
Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή ηακεηαθψλ ξνψλ γηα παξάγσγα ηα νπνία πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα. Γηα παξάγσγα ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή,

η
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θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε ή ζηηο
δεκηέο ηεο ρξήζεο.
Πρέζε αληηζηάζκηζεο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ππάξρεη φηαλ:
(α) Θαηά ηελ έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ζρέζεο θαη ηεο
επηδίσμεο ηεο Δηαηξίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ηελ
αλάιεςε ηεο αληηζηάζκηζεο.
(β) Ζ αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη λα είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ
κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν,
ζχκθσλα κε ηελ ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηελ ελ ιφγσ αληηζηαζκηζηηθή
ζρέζε.
(γ) Όζνλ αθνξά αληηζηαζκίζεηο πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή πνπ
απνηειεί ην ππνθείκελν ηεο αληηζηάζκηζεο είλαη πνιχ πηζαλή θαη λα παξνπζηάδεη έθζεζε ζηνλ θίλδπλν
κεηαβνιήο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα.
(δ) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο απνηηκάηαη κε αμηνπηζηία.
(ε) Ζ αληηζηάζκηζε αμηνινγείηαη σο άθξσο απνηειεζκαηηθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
Ρα παξάγσγα πνπ απνηεινχλ κέζα αληηζηάζκηζεο απνηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ
εχινγε αμία εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο αληηζηάζκηζεο.
Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ
Γηα αληηζηαζκίζεηο ηαµεηαθήο ξνήο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, ε
αλαινγία ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεµηάο απφ ην παξάγσγν πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ελεξγφο αληηζηάζκηζε,
θαηαρσξείηαη θαηεπζείαλ ζηα απνζεµαηηθά θαη ε αλαινγία πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο µε ελεξγφο
αληηζηάζκηζε θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηα «Ινηπά
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα». Θέξδε ή δεµηέο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί θαηεπζείαλ ζηα
απνζεµαηηθά κεηαθέξνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζηελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε
αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή επεξεάδεη ηα απνηειέζµαηα.
Ζ αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή δηαθφπηεηαη φηαλ ην αληηζηαζκίδνλ µέζν εθπλέεη ή πσιείηαη, ηεξκαηίδεηαη
ή εμαζθείηαη, ή φηαλ ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή. Ρν
ζπζζσξεπκέλν πνζφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξη
ηελ εκεξνκελία απηή παξακέλεη ζην απνζεκαηηθφ σζφηνπ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν επεξεάδεη ηελ
Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ µηα αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή δελ αλαµέλεηαη
πιένλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηα θαζαξά ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή δεµηέο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηα
απνζεµαηηθά κεηαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
4.12 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 21)
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα») δειαδή ζε Δπξψ.
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ,
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο
θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
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4.13 Κεηνρηθφ θεθάιαην (Γ.Ι.Ξ. 33)
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη
κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο
επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
4.14 Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18)
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξία αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
4.15 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο (Γ.Ι.Ξ. 12)
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή απφ ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην
ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά
αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο
πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο
λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ
πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πε
πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ
εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
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Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη
ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη
κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο
αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
4.16 Ωθειήκαηα πξνζσπηθνχ (Γ.Ι.Ξ. 19)
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκαηα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ
πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ
πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε
πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Ξαξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε
ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα
(αζθαιηζηηθφ ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο,
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ).
Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ
πεξίνδν πνπ αθνξά.
Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο (λνκηθή) αθνξά ηα σθειήκαηα
ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη πιεξσηέα σο απνηέιεζκα απφθαζεο ηεο Δηαηξίαο λα ηεξκαηίζεη
ηηο ππεξεζίεο ελφο ππαιιήινπ πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία αθππεξέηεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα
σθειήκαηα ηα νπνία είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ αθππεξέηεζε ελφο ππαιιήινπ (σθειήκαηα
ζπληαμηνδφηεζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη βάζεη λνκνζεζίαο).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο, ηνπ ζρεηηθνχ
ηξέρνληνο θφζηνπο ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Κέζνδνο
Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο (ProjectedUnitCreditMethod) ε νπνία είλαη ε κέζνδνο δεδνπιεπκέλεο
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαινγεί ζε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη ηα νθέιε ζηηο
πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή σθειεκάησλ κεηά ηελ
αθππεξέηεζε. Ζ ππνρξέσζε δεκηνπξγείηαη θαζψο ν ππάιιεινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νη νπνίεο
ηνπ δίλνπλ θαη ην δηθαίσκα γηα σθειήκαηα θαηά ηελ αθππεξέηεζε.
Άξα ε Κέζνδνο Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο απαηηεί φπσο απνδνζνχλ νθέιε, ηφζν ζηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν (γηα λα ππνινγηζηεί ην ηξέρνλ θφζηνο ππεξεζηψλ) φζν θαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηηο
πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο (γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ
σθειεκάησλ).
Ξαξφιν φηη ηα σθειήκαηα έρνπλ σο πξνυπφζεζε κειινληηθή εξγνδφηεζε (δειαδή δελ είλαη
θαηνρπξσκέλα), ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε βάζεη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο:
Γεκνγξαθηθέο πνζέζεηο: «Θίλεζε Ξξνζσπηθνχ» (Απνρψξεζε Ξξνζσπηθνχ / Απφιπζε πξνζσπηθνχ)
θαη
Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνζέζεηο: πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο, κειινληηθά επίπεδα κηζζνχ
(ζπληειεζηέο απφδνζεο θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ κε παξφκνηα δηάξθεηα) θαη εθηηκψκελεο
κειινληηθέο κεηαβνιέο, ζην επίπεδν νπνησλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαβιεηέα
νθέιε.

η
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4.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18)
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ
Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
Ξσιήζεηο αγαζψλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα
εμαζθαιηζκέλε.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Έζνδα απφ ηφθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη
κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
4.18 Κηζζψζεηο (Γ.Ι.Ξ. 17)
Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή
κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
κηζζψζεηο.
Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη
έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο
απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη
ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζπλάςεη κέρξη ζήκεξα ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο
θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη
πιεξσκέο νη νπνίεο γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ
πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε
ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ
ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
Ζ Δηαηξία δελ εθκηζζψλεη πάγηα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.

η
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4.19 Θφζηνο δαλεηζκνχ (Γ.Ι.Ξ. 23)
Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία επηρείξεζε γηα ηε ιήςε ησλ δαλείσλ.
Πηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη:
- Ρφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη
ππεξαλαιήςεσλ.
- Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ,
- Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ησλ δαλείσλ,
- Σξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη
ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 17,
- Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν.
Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη.
Ζ Δηαηξία ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 έρεη νκνινγηαθφ δάλεην θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
4.20 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (Γ.Ι.Ξ. 24)
Νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο
ζπλαιιαγέο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηή κεξψλ θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά. Ρν πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη
ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Ππλδεδεκέλν κέξνο ζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ:
α) Άκεζα ή έκκεζα δηακέζνπ ελδηάκεζσλ κεξψλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ
έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε.
β) Θαηέρεη έλα πνζνζηφ κηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζνζηφ απηφ ηεο δίλεη νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζηελ
επηρείξεζε ή απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ επηρείξεζε.
γ) Δίλαη ζπγγελήο επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 28.
δ) Δίλαη κία θνηλνπξαμία, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 31.
ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο.
δ) Δίλαη θνληηλφ κέινο ηεο νηθνγελείαο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πξψηεο θαη ηέηαξηεο
πξναλαθεξζείζαο πεξίπησζεο.
ε) Δίλαη κία επηρείξεζε ε νπνία ειέγρεηαη είηε ζε απφ θνηλνχ έιεγρν είηε θάησ απφ νπζηψδε επηξξνή,
απφ έλα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε.
ζ) Δίλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ην
νηθνλνκηθφ φθειφο ηνπ ή φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο
ηεο επηρείξεζεο.
Ππλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη έλα ηίκεκα ή φρη.

5. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ
Ζ Δηαηξία ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο
φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ
θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη
αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
η
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απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε
πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.

5.1 Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο

Ζ Δηαηξία κέρξη 31/12/2013 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη ζπλεπψο δελ
εθηίζεηαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο.

5.2 Ξηζησηηθφο θίλδπλνο

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή κε έγθαηξε απνπιεξσκή πξνο ηελ Δηαηξία ησλ πθηζηάκελσλ θαη
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε
πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη σο
εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31/12/2012

29.057
1.522.616
1.123.692
2.675.365

28.645
1.067.612
1.843.981
2.940.238

5.3 Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη επαξθή
πηζησηηθά φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.

6. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ

Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:




λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο θαη ησλ πγεηψλ
δεηθηψλ θεθαιαίνπ,
λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going concern) θαη
λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.

η
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Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κείνλ ηα ηακηαθά
δηαζέζηµα θαη ηα ηακηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν
θεθάιαην αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2013
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα
Πχλνιν θεθαιαίσλ
Πχλνιν Θεθαιαίσλ πξνο Θεθάιαην

31/12/2012

(6.994.643)
6.615.000
(1.123.692)
(1.503.335)

(5.534.902)
6.990.000
(1.843.981)
(388.883)

(6.994.643)
6.615.000
(379.643)

(5.534.902)
6.990.000
1.455.098

0,252533866

-3,741737232

Ζ Δηαηξία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε µε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δάλεηα κεησκέλεο
εμαζθάιηζεο.
Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε
νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
κεηαβάιινληαη.

η
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7. Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλά
θαηεγνξία

Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο
πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:

Πεκεηψζεηο
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

31/12/2013

31/12/2012

10

29.057
29.057

28.645
28.645

12
13

1.522.616
1.123.692
2.646.308

1.067.612
1.843.981
2.911.593

2.675.365

2.940.238

16

6.615.000

6.990.000

17

1.621.922
8.236.922

2.150.094
9.140.094

14

7.316.180
7.316.180

5.723.712
5.723.712

15.553.102

14.863.806

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
απνηηκεκέλεο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ

Πχκθσλα κε ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» απαηηνχληαη
επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
Ρα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, πνπ
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο:

Δπίπεδν 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο.
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Δπίπεδν 2:πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ
ηα ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1).

Δπίπεδν 3: είλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ
ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά.

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ ηεο Δηαηξίαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη σο
εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Παράγωγα χρηματοοικονομικά ςτοιχεία του παθητικοφ

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Παράγωγα χρηματοοικονομικά ςτοιχεία του παθητικοφ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

0

Επίπεδο 1

Επίπεδο 3

1.621.922

0

31/12/2012
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3

0

2.150.094

η
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8. Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2013 αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
Αξία κηήζεωρ

Τπόλοιπο 01.01.2013
Πποζθήκερ σπήζηρ
Αναπποζαπμογή αξίαρ παγίυν
Πυλήζειρ πεπιόδος
Υπόλοιπο 31.12.2013
Σςσσωπεςμένερ Αποσβέσειρ
Τπόλοιπο 01.01.2013
Αποζβέζειρ σπήζηρ
Αναπποζαπμογή αξίαρ παγίυν
Πυλήζειρ πεπιόδος
Υπόλοιπο 31.12.2013
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31.12.2013
Τπόλοιπο 01.01.2013

Έπιπλα και
Ακινηηοποιήζειρ
λοιπόρ
ςπό εκηέλεζη
εξοπλιζμόρ

Μησανήμαηα

Μεηαθοπικά
Μέζα

25.961
-

10.588
-

40.918
454

258.236
-

25.961

10.588

41.373

258.236

6.477
2.466
8.943

6.489
1.043
7.533

35.133
1.662
36.794

17.018

3.055

4.578

258.236

282.888

4.099

5.786

258.236

287.605

19.484,45

Σύνολο ενζώμαηων
παγίων
335.704
454
336.158

-

48.099
5.171
53.270

Αληίζηνηρα γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ιεηηνπξγηθά πάγηα» είρε σο
αθνινχζσο:
Αξία κηήζεωρ
Τπόλοιπο 01.01.2012
Πποζθήκερ σπήζηρ 2012
Αναπποζαπμογή αξίαρ παγίυν
Πυλήζειρ σπήζηρ 2012
Υπόλοιπο 31.12.2012

Σςσσωπεςμένερ Αποσβέσειρ
Τπόλοιπο 01.01.2012
Αποζβέζειρ σπήζηρ 2012
Αναπποζαπμογή αξίαρ παγίυν
Πυλήζειρ πεπιόδος
Υπόλοιπο 31.12.2012

Μεηαθοπικά
Μέζα

Σύνολο ενζώμαηων
παγίων

20.621
5.340

Έπιπλα και
Ακινηηοποιήζειρ
λοιπόρ
ςπό εκηέλεζη
εξοπλιζμόρ
10.588
38.986
255.710
1.932
2.526

25.961

10.588

40.918

325.905
9.799
335.704

4.002
2.475
6.477

5.099
1.391
6.489

29.985
5.148
35.133

19.484

4.099

5.785

Μησανήμαηα

258.236

-

39.086
9.013
48.099

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012

258.236

287.605

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.
Ζ ινγηζηηθή αμία δελ ππνιείπεηαη ηεο εχινγεο αμίαο 31/12/2013 θαη δελ απαηηείηαη δηελέξγεηα
απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
Κέρξη θαη ηελ 31/12/2013 ε Δηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
(leasing).
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9. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηε ρξήζε 2013 έρεη σο εμήο:
Αξία κηήζεωρ
Τπόλοιπο 01.01.2013
Πποζθήκερ σπήζηρ
Υπόλοιπο 31.12.13
Σςσσωπεςμένερ Αποσβέσειρ
Τπόλοιπο 01.01.2013
Αποζβέζειρ σπήζηρ
Υπόλοιπο 31.12.13

Δικαιώμαηα σπήζηρ
ΜΑΡΙΝΑΣ
7.000.000
7.000.000

Λογιζμικά
ππογπάμμαηα
51.277
126
51.403

800.000
200.000

45.539
5.744

845.539
205.744

1.000.000

51.283

1.051.283

6.000.000

120

6.000.120

Σύνολο
7.051.277
126
7.051.403

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31.12.13

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηε
πξνεγνχκελε ρξήζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Δικαιώμαηα σπήζηρ
ΜΑΡΙΝΑΣ
Αξία κτήσεωρ
Τπόλοιπο 1.01.2012
Πποζθήκερ σπήζηρ
Υπόλοιπο 31.12.12

Λογιζμικά
ππογπάμμαηα

Σύνολο

7.000.000
7.000.000

50.245
1.032
51.277

7.050.245
1.032
7.051.277

Σςσσωπεςμένερ Αποσβέσειρ
Τπόλοιπο 1.01.2012
Αποζβέζειρ σπήζηρ

600.000
200.000

32.777
12.762

632.777
212.762

Υπόλοιπο 31.12.12

800.000

45.539

845.539

6.200.000

5.738

6.205.738

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31.12.12

Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο δελ πξνβιέπεη κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο ηεο Καξίλαο νχηε
δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ κηζζσηή λα αγνξάζεη ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο ζε έλα ρακειφ αληίηηκν
θαηά ηελ ιήμε ηεο.
Ρν αξρηθφ αληάιιαγκα θαηαβιήζεθε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 θαη αλεξρφηαλ ζε € 7.000.000 θαη ε
δηάξθεηα κίζζσζεο είλαη 35εηήο.
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10. Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Ρα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε επξψ

Ξνζά ζε επξψ

31/12/2013

31/12/2012

29.057
29.057

Γνζκέλεο εγγπήζεηο

28.645
28.645

Αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο δνζκέλεο εγγπήζεηο νη νπνίεο ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο
ρξήζεο.

11. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ αλαµέλεηαη λα ηζρχεη ζηηο ρξήζεηο
θαηά ηηο νπνίεο αλαµέλεηαη λα αλαζηξαθνχλ νη πξνζσξηλέο θνξνινγεηέεο θαη εθπεζηέεο δηαθνξέο. Ν
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ην 2013 αλέξρεηαη ζε 26%, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά
ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν
λνµηθφ δηθαίσµα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Αλαβαιινκέλε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεµηέο, ζηνλ
βαζµφ πνπ είλαη πηζαλή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο µέζσ κειινληηθψλ
θνξνινγηθψλ θεξδψλ.
Νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

ποσά σε ευρώ
(Σξέσζε)/Ξίζησζε
πφινηπν ηελ ζηα απνηειέζκαηα
1/1/2012
ζπλερηδφκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ
Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία
ηνπ παζεηηθνχ
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή
Απαίηεζε

(Σξέσζε)/
πφινηπν ηελ πφινηπν ηελ
Ξίζησζε ζηελ
31/12/2012 31/12/2013
θαζαξή ζέζε

230.780

(230.780)

-

-

230.780

(230.780)

-

-
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12. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πην θνλδχιη Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη:

πνζά ζε επξψ
Ξειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο

31/12/2013
386.867
1.135.749
1.522.616

31/12/2012
431.340
636.273
1.067.613

Οι Λοιπζσ απαιτήςεισ αναλφονται ωσ εξήσ:
πνζά ζε επξψ
Ξξνθ/ιέο αγνξάο απνζεκάησλ
Σξεψζηεο δηάθνξνη
Ξξνθαηαβνιέο ζε ηξίηνπο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

31/12/2013
558
434.772
1.530
698.889
1.135.749

31/12/2012
74
629.833
65
6.301
636.273

Πην ινγαξηαζκφ Σξεψζηεο δηάθνξνη πεξηιακβάλεηαη ρξεσζηηθφ ππφινηπν ΦΞΑ πνζφ € 365.147,66
(31/12/2012: € 582.494,99) πνπ ζα δηαθαλνληζηεί ζηελ επφκελε ρξήζε.

13. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Ρα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

31/12/2012

51.914

6.259

1.071.778

1.837.722

1.123.692

1.843.981

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε
δήηεζε. Θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ ππεξαλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.
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14. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ρν θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηειείηαη
απφ:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Ππομηθεςηέρ
Πποκαηαβολέρ Πελαηών
Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

31/12/2012

131.207
111.434
7.073.539
7.316.180

109.368
81.906
5.532.438
5.723.712

Δηδηθφηεξα, ν ινγαξηαζκφο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεη:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
24.400
6.794.008
255.131
7.073.539

Αζθαλιζηικοί Οπγανιζμοί
Υποσπεώζειρ ππορ Μηηπική εηαιπεία
Πιζηωηέρ διάθοποι
Έξοδα σπήζεωρ δεδοςλεςμένα

31/12/2012
24.672
76.863
5.338.056
92.846
5.532.437

15. Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηηο 31/12/2013 έρεη σο εμήο:Νη ινηπνί θφξνη ηέιε αθνξνχλ θπξίσο
θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ακνηβψλ ηξίησλ πνπ απνδφζεθαλ εκπξφζεζκα ζηελ αξρή ηεο επφκελεο
ρξήζεο.

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Φόποι ειζοδήμαηορ πληπυηέοι
Λοιποί θόποι πληπυηέοι

31/12/2012

-

-

8.519
8.519

90.803
90.803

16. Καθξνπξφζεζκνο νκνινγηαθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Ν ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζάζεεπξψ
31/12/2013
Ομολογιακέρ Γανειακέρ Τποσπεώζειρ

31/12/2012

6.615.000

6.990.000

6.615.000

6.990.000

Ξνζφ Γαλείνπ € 375.000,00 έρεη κεηαθεξζεί θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο θαη
αθνξά Νκνινγίεο Ξιεξσηέεο ζηελ ρξήζε ηνπ 2014 .
η
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Ππγθεθξηκέλα ε Δηαηξία, κε ηελ απφ 16.10.2008 απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ πξνρψξεζε ζηελ απφ 20.10.2008 ππνγξαθή ζχκβαζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο
15.000.000 επξψ, ε νπνία κε ηελ απφ 29.1.2009 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ην κέγηζην πνζφ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πξνζδηνξίζηεθε ζε πνζφ 12.600.000 επξψ. Κέρξη ζήκεξα ε
Δηαηξία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε νκνινγηψλ ζπλνιηθήο αμίαο 7.500.000 επξψ, ηα νπνία είλαη θαη
ην νξηζηηθφ πνζφ δαλείνπ πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ε Δηαηξία.
Ομολογιακό Δάνειο
Δυρ 1 έηοςρ
Μεηαξύ 1 εηών και 5 εηών
Ανυηυν 5 εηών

390.000
2.115.000
4.110.000
6.615.000

17. Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Ξαζεηηθνχ
Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
ησλ παξνπζηαδφκελσλ ρξήζεσλ, έρνπλ σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Ππκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ

31/12/2012

1.621.922

2.150.094

1.621.922

2.150.094

Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο 31/12/2013 ηνπ ζπκβνιαίνπ αληαιιαγήο
επηηνθίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηξαπεδηθφ ίδξπκα, γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ απφ
ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.
Πχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ απφ 20/10/2008 ζπκβνιαίνπ ε εκεξνκελία ιήμεο νξίζηεθε ε 22/10/2028
θαη ην νλνκαζηηθφ πνζφ κε ην νπνίν έρεη ζπζρεηηζηεί ην παξάγσγν αλεξρφηαλ ζε 15.000.000 επξψ.
Ζ Δηαηξία κέρξη 31/12/2013 έρεη εθηακηεχζεη πνζφ 7.500.000 επξψ, ην νπνίν είλαη θαη ην ηειηθφ πνζφ
ηνπ δαλείνπ πνπ ζα θάλεη ρξήζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην νλνκαζηηθφ πνζφ κεηαβιήζεθε απφ 15.000.000 €
ζε 7.500.000 € κε ηε ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ηεο 20/7/2011.
Ζ εχινγε αμία ηνπ παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο βαζίδεηαη ζε αγνξαία απνηίκεζε
(market to market) θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή
ζχκβαζε.
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Δηδηθφηεξα, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ην 2013 αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Oλνκαζηηθή
αμία
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ - Αληηζηάζκηζε
ηακεηαθψλ ξνψλ
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο)
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο)

πνρξεψζεηο

-

-

6.990.000
6.990.000

1.621.922
1.621.922

6.990.000

1.621.922

6.990.000

1.621.922

Δηδηθφηεξα, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ην 2012αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Oλνκαζηηθή
πνρξεψζεηο
αμία
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ - Αληηζηάζκηζε
ηακεηαθψλ ξνψλ
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο)
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο)

-

-

6.990.000
6.990.000

2.150.094
2.150.094

6.990.000

2.150.094

6.990.000

2.150.094

18. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Πχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο
απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. πάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή
απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Πηελ Διιάδα, ππάιιεινη πνπ
ζπληαμηνδνηνχληαη δηθαηνχληαη ην 40% ηεο απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην Λ.2112/1920. Ρα
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ
19.
Νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19
ππνινγίζηεθε απφ αλεμάξηεηε Δηαηξία αλαινγηζηψλ.
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Ζ θίλεζε ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ
πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19, έρεη σο εμήο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013

31/12/2012

Ξνζά αλαγλσξηζκέλα ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

3.683

2.171

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ

-

Θφζηνο Ρφθσλ

458

409

Θφζηνο επηπιένλ παξνρψλ

(2.205)

3.740

Θαζαξφ έμνδν ρξήζεο

1.936

6.320

Κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ ηζνινγηζκφ
Θαζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο

13.874

Θαηαβιεζείζεο παξνρέο
Πχλνιν εμφδνπ ρξήζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

1.936

Ξνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
Θαζαξή αλαγλσξηζκέλε ππνρξέσζε ζην ηέινο ρξήζεο

Κεηαβνιέο παξνχζαο αμίαο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Ξαξνχζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο
πεξηφδνπ)
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ

585

6.320
(1.961)

16.395

13.874

13.874

9.515

3.683

2.171

Θφζηνο Ρφθσλ
Δπηπιένλ παξνρέο (έζνδα/έμνδα)

9.515

-

458

409

(2.205)

3.740

Θαηαβιεζείζεο παξνρέο

-

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο πεξηφδνπ
Ξαξνχζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (θαηά ηελ ιήμε ηεο
νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ)

585
16.395

(1.961)
13.874

Νη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο:
31/12/2013
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

31/12/2012

3,30%

3,30%

0%

0%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

Ζιηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο (Πχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηακείνπ θχξηαο
αζθάιηζεο θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο λφκνπο 3863/2010 & 4093/2012).
Ππλέπεηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 απφ ηελ Δηαηξία ήηαλ ε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο
πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην
πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Έσο ηελ 31/12/2012, ε Δηαηξία
αλαγλψξηδε, ππνρξέσζε πνζνχ 26ρηι. €, φπσο επηηξέπνληαλ απφ ην ΓΙΞ 19 πξηλ ηε ζρεηηθή
αλαζεψξεζή ηνπ. Θαηά ηελ 1/1/2012 θαη ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
ΓΙΞ 19, ε Δηαηξία πξνέβε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαγλσξίδεη ην ζχλνιν ησλ
αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ, ζηα ινηπά ζπλνιηθά
έζνδα. Ζ επίπησζε ηεο αιιαγήο εκθαλίδεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ιφγσ
αλαγλψξηζεο ησλ ζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/δεκηψλ πνπ δελ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηηο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη αληίζηνηρα ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Ζ πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
πξνηχπνπ ΓΙΞ 19, έρεη εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη Ιάζε».

η

Ετήςιεσ οικονομικέσ καταςτάςεισ από 1 Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

-47-

Καξίλα Αζελψλ, Λ. Φάιεξν, Ρ.Θ. 18547, Ξεηξαηάο

Αλαπξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο
1/1/2012
πνρξέσζε φπσο δεκνζηεχζεθε ηελ 31/12/2012 ή 31/12/2011
Δπίπησζε αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο
πνρξέσζε κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19

31/12/2012

20.000

26.320

(10.485)

(12.446)

9.515

13.874

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ είλαη16 άηνκα (έλαληη 15 ηελ 31/12/2012).

19. Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31/12/2013 αλέξρεηαη ζε πνζφ € 7.050.000 θαη είλαη
νινζρεξψο θαηαβιεκέλν.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Αξηζκφο κεηνρψλ
πφινηπν 20.6.2008
Δθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ-ζχζηαζεο
πφινηπν 31.12.2009
Δθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ
πφινηπν 31.12.2010
Δθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ
πφινηπν 31.12.2011

142.000
142.000
56.127
198.127
83.873
282.000

Αμία αλά κεηνρή
25
25
25

Κεηνρηθφ θεθάιαην
3.550.000
3.550.000
1.403.175
4.953.175
2.096.825
7.050.000

Νη θαηαβνιέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο κέρξη ζήκεξα έιαβαλ ρψξα σο
εμήο:
Απφθαζε
Θαηαζηαηηθφ θεθάιαην
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ
Έθηαθηε ΓΠ

Ζκεξνκελία

Έθηαθηε ΓΠ

20/05/2011

11/10/2008
22/12/2008
05/03/2009
23/11/2009
03/06/2010
10/12/2010

Ξνζφ ζε επξψ
1.000.000
1.050.000
692.500
507.500
400.000
1.100.000
203.190
96.810
1.392.800
607.200
7.050.000

Κήλαο θαηαβνιήο ΚΘ
Αχγνπζηνο 2008
Νθηψβξηνο 2008
Γεθέκβξηνο 2008
Καίνο 2009
Γεθέκβξηνο 2009 & Απξίιηνο 2010
Ηνχιηνο 2010
Γεθέκβξηνο 2010
Φεβξνπάξηνο 2011
Ηνχληνο 2011
Ηνχιηνο 2011

20. Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Ρν θνλδχιη απηφ απεηθνλίδεη ηα απνζεκαηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ κέζσ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Ρν ππφινηπν ηνπ θνλδπιίνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηηο 31/12/2011, αλέξρεηαη ζε δεκίεο πνζνχ € 923.118 (θαζαξφ απφ αλαβαιιφκελνπο
θφξνπο) .
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21. Απνζεκαηηθά
Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ έρεη σο εμήο :
Ξνζά ζε Δπξψ

Αλαινγηζηηθά
θέξδε/(δεκίεο)

πφινηπν ηελ 1/1/2012
Ξξνζαξκνγή ζχκθσλα κε ΓΙΞ 19
πφινηπν ηελ 1/1/2012 αλαζεσξεκέλν
Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19
πφινηπν ηελ 31/12/2012
Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19
πφινηπν ηελ 31/12/2013

Πχλνιν

10.485
10.485
1.961
12.446

10.485
10.485
1.961
12.446

(585)
11.861

(585)
11.861

Κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 ηα αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκίεο) αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ Δηαηξία εθάξκνζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαη αλακφξθσζε θαη ηε
ζπγθξηηηθή ρξήζε.

22. Θχθινο εξγαζηψλ
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
2.458.484
102
2.458.586

Πυλήζειρ ςπηπεζιών
Πυλήζειρ άσπηζηος ςλικού

31/12/2012
2.719.622
176
2.719.798

Ζ έλαξμε ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009.

23. Αλάιπζε εμφδσλ αλά θαηεγνξία (Θφζηνο πσιήζεσλ-Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο)
Ζ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ε απεηθφληζή ηνπο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ έρεη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Κόζηορ
πωλήζεων
Αμοιβέρ & ΄Δξοδα Πποζυπικού
Αμοιβέρ & ΄Δξοδα Σπίηυν
Παποσέρ Σπίηυν
Φόποι - Σέλη
Γιάθοπα ΄Δξοδα
Σόκοι & ςναθή ΄Δξοδα
Αποζβ. Παγίυν ηοισ Δνζυμ Λειη Κοζ
Πποβλέτειρ εκμεηάλλεςζηρ

289.643
80.371
2.774.894
72.994
6.948
168.371
210.385
2.901
3.606.505

Έξοδα διοικηηικήρ
λειηοςπγίαρ

Έξοδα διάθεζηρ

205.316
48.555
28.748
1.433
27.638
530
505
312.725

14.937

14.937

η
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πνζά ζε επξψ
31/12/2012
Κόζηορ
πωλήζεων
Αμοιβέρ & ΄Δξοδα Πποζυπικού
Αμοιβέρ & ΄Δξοδα Σπίηυν
Παποσέρ Σπίηυν
Φόποι - Σέλη
Γιάθοπα ΄Δξοδα
Αποζβ. Παγίυν ηοισ Δνζυμ Λειη Κοζ

267.851
101.143
3.827.468
95.425
3.118
266.396
4.561.402

Έξοδα
διοικηηικήρ
λειηοςπγίαρ
204.954
57.079
53.039
1.693
35.709
(44.227)
308.247

Έξοδα διάθεζηρ
44.478
24.365
68.843

Σύνολο
472.806
202.700
3.880.508
97.118
63.192
222.169
4.938.492

Ρν πην ζεκαληηθφ θνζηνινγηθφ ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ηα κηζζψκαηα γηα ηελ ρξήζε ηεο
Καξίλαο πξνο ηελ ΔΡΑΓ Α.Δ. πνζφ € 2.023.810,17 θαη πνζφ € 200.000 πνπ αθνξά ηελ απφζβεζε ηνπ
εθ άπαμ αληαιιάγκαηνο. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε ππνγξάθζεθε ζηηο 22/10/2008 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ
παξάδνζε- παξαιαβή πξνο ρξήζε ηεο Καξίλαο ζηηο 1/1/2009. Πχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
ην εηήζην κίζζσκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: α) έλα εθάπαμ αληάιιαγκα χςνπο € 7.000.000 ην
νπνίν ζα απνζβέλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη απεηθνλίδεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρείο θαη β) ην θαηαβιεηέν κίζζσκα χςνπο € 2.330.000,00 γηα ην 2009
αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο
ζπλ 1% ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.

24. Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά)
Ρα ινηπά έζνδα- έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
ποζά ζε εςπώ
31/12/2013
31/12/2012
69.458
55.019
(5.600)
(156.858)
63.858
(101.839)

Λοιπά έζοδα
Λοιπά έξοδα

25. Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζµαηα γηα ηελ Δηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Aπνηέιεζκα απφ παξάγσγα πνπ δελ
ζεσξνχληαη αληηζηαζκίζεηο
Πχλνιν ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ

31/12/2013

31/12/2012

528.172

(446.625)

528.172

(446.625)

26. Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) γηα ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Πιζηυηικοί ηόκοι
Υπευζηικοί ηόκοι

31/12/2013
38.642
(612.746)
(574.104)

31/12/2012
57.503
(634.550)
(577.047)

η
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27. Φφξνο εηζνδήκαηνο
Απφ ηα θνξνινγηθά βηβιία ηεο Δηαηξίαο θαη αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλακνξθψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
πνζά ζε επξψ
Ξεξαίσζε ρξήζεο 2008-2009
Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο ηνπ Λ.3986/2011 &
Λ.4110/2013
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
ΠΛΝΙΝ

31/12/2013
-

31/12/2012
-

1.500
1.500

1.000
1.000

28. Θφζηνο θαη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Ζ Δηαηξία, θαηά ηελ 31/12/2013 απαζρνιεί
ρξφλνπ (31/12/2012: 15 άηνκα).

16 άηνκα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ

Νη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ αλήιζαλ ζε πνζφ € 494.959 θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ έμμιζθος πποζυπικού
Παποσέρ ζηο πποζυπικό
Απνδεκεηψζεηο απνιχζεσο

31/12/2013
385.797
106.798
2.365
494.959

31/12/2012
365.993
105.854
959
472.806

29. Θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή
Ρα θέξδε /(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε
θπθινθνξία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη έρνπλ σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Θέξδε (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο

31/12/2013

31/12/2012

(1.459.155)

(3.345.205)

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία
282.000
Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

282.000

(5,1743)

(11,8624)

30. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο
γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά
ηεο απνηειέζκαηα(δεκηέο) δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη θφξνη
πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82§ 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2013. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31/12/2011 θαη 31/12/2012 ε Δηαηξία, ε νπνία ππφθεηηαη ζε
θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82
παξ. 5 Λ. 2238/1994,έιαβε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Σσξίο
επηθχιαμε». Πχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2012 ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη
νξηζηηθή κεηά απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» πξνο
ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Κε βάζε ηελ απφθαζε ΞΝΙ1236/18.10.2013 ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 ζεσξείηαη νξηζηηθή απφ ηελ 30/04/2014.

31. Ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρνπλ ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο.

32. Δκπξάγκαηα βάξε
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.

33. Γεζκεχζεηο
Νη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξίαο ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 έρνπλ σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Γεζκεχζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Ινηπέο Γεζκεχζεηο (ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο)
Δληφο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Γεληθφ ζχλνιν

31/12/2012

2.096.667
11.100.000
74.600.000
87.796.667

8.200.000
11.400.000
74.100.000
93.700.000

307.943
44.981
352.923

300.220
193.750
493.970

88.149.591

94.193.970

Δηδηθφηεξα: Νη Γεζκεχζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αθνξνχλ ηα ειάρηζηα θαηαβιεηέα εηήζηα
κηζζψκαηα ηεο Καξίλαο Φαιήξνπ πξνο ηελ ΔΡΑΓ Α.Δ.

34. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνζφ €
389.197,11(2012: € 369.459,01) θαη ηελ 31/12/2013 πθίζηαληαη ππνρξεψζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
πνζφ € 162.058,90 (31/12/2012: €135.679,95).

η
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35. Ππλαιιαγέο κε κέιε Γ.Π. & δηεπζπληηθά ζηειέρε
Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε Γ.Π. θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππφινηπα απαηηήζεσλππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

36. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ζ Δηαηξία κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 23/12/2013 ζπγθάιεζε ηνπο Κεηφρνπο ζε Έθηαθηε Γεληθή
Ππλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ε νπνία απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο κε κεηξεηά θαηά πνζφ € 1.700.000,00 θαη ηελ έθδνζε 68.000 λέσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 25,00 ε θάζε κία κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 .
Δπίζεο ε Δηαηξία έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία δηαθαλνληζκνχ κε ηελ ΔΡΑΓ ΑΔ γηα ηα εηήζηα κηζζψκαηα
ηεο Καξίλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηά 25% κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ηεο ρξήζεο 2013 ,ην νπνίν ζα
παξακείλεη ζηαζεξφ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015, άλεπ αλαπξνζαξκνγήο γηα ηα έηε απηά. Απφ ην έηνο 2016
θαη εθεμήο ην εηήζην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηηκαξηζκηθά ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε .Ρν
νθεηιφκελν ππφινηπν κηζζσκάησλ εηψλ 2011-2012 ζα εμνθιεζεί ζε έληνθεο δφζεηο απφ ην 2016 έσο θαη
ην 2030.Δληφο ηνπ 2014 αλακέλεηαη ε ππνγξαθή Ρξνπνπνηεηηθήο Πχκβαζεο Κίζζσζεο θαηά ηα
αλσηέξσ.
Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

Υπήζηορ Ιυάννος
Α.Γ.Σ. 889746

Αθανάζιορ Μςγδάληρ
Α.Γ.Σ. 165201

Λαμππινή Υπιζηοθιλοπούλος
Α.Γ.Σ. ΑΒ001446
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