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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 
 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 

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

απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

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

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

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

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Η 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 Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα 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. 

 

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

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη 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.  Καηά 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.  Ο 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. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο απφ 2009 έσο 2011. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ 

θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη 

ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε 

απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο  πνπ ηπρφλ απαηηείηαη. 
 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη  ζηελ παξάγξαθν 

‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 
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απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
 

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

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

άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Θεζζαινλίθε 25 Μαΐνπ 2013 

Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

 

 

 

ΠΔΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ 

Αξ Μ ΟΔΛ 30211 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ  ΟΔΛ 125 
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 
2012 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Η Makios logistics ΑΔ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 3rd party logistics εηαηξείεο ζηελ Διιάδα , παξέρεη 
ζήκεξα κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ κεηαθέξνληαο εκπνξεχκαηα ζε θνληέηλεξ , παιέηεο , θηβψηηα θαη ζε 
ηεκάρηα. Σν αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα βαζίδεηαη ζην εχξνο αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξέρεη. Κχξηα δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο καο απνηειεί ε παξνρή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ππεξεζηψλ 
ζηνπο πειάηεο καο. Απηφ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε HACCP απφ ηελ TUV Hellas ζε φιεο καο ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ ν πνηνηηθά άξηζηνο εμνπιηζκφο ηδηαίηεξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
ςπγείσλ καο παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε πςειά πνηνηηθά επίπεδα. Γηα 
παξάδεηγκα φιεο καο νη ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ειέγρνληαη απφ έλα εμαηξεηηθά εμειηγκέλν ινγηζκηθφ πνπ 
καο επηηξέπεη λα έρνπκε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ή ηπρφλ βιάβεο. Η 
εηαηξεία Makios logistics ΑΔ  έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη νη κεηνρέο ηεο δελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά. 
Η έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Καινρψξη  Θεζζαινλίθεο ζην 5

ν
 ρικ. Θεζζαινλίθεο-Καινρσξηνπ θαη 

ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.makios.com.gr. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 30 Απξηιίνπ 
2013. 
 

2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία  

 
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ζην εμήο ΓΠΥΑ), θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 
(ΓΛΠ).  Όια ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 
επηθχξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ).  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ 
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
κεηαθνξηθψλ  κέζσλ γηα ηα νπνία έρεη επηιερζεί ε επαλεθηίκεζε ηνπο ζε εχινγεο αμίεο θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηέο σο ζεσξνχκελν θφζηνο ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απαιιαγή 
πνπ παξέρεηαη απφ ην ΓΠΥΑ1. Δπίζεο ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ επαλεθηηκνχληαη ζε εχινγεο αμίεο. 
Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Αλ θαη 
νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 
ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.  
 
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 
θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Οκίινπ) ζρεηηθά 
κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 
παξαηίζεηαη παξαθάησ.  
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2012 
 
ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-Μεηαβηβάζεηο  
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ»  
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1205/2011 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011) 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011. Η εθαξκνγή 
λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 
αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. 
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θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο 
κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ 
γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (GΑΑΡ). Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
Οη θαησηέξσ δχν ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2012. Ωζηφζν 
εγθξίζεθαλ απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά  ην  
αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  πξψηνπ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 
εκεξνκελία απηή ή κεηαγελέζηεξα. 
 
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
αλαθνξάο –  νβαξόο  ππεξπιεζσξηζκόο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ  γηα  
πηνζεηνύληεο  γηα  πξώηε  θνξά» 
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012) 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011.  
Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο 
λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», 
δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα 
ΓΠΥΑ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ 
έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε 
ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 
κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην 
πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε 
ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο 
αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». 
Η αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  
 
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο –  Αλαβαιιόκελνο  θόξνο:  Αλάθηεζε  ππνθείκελσλ  
πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ» 
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012) 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012. 
Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 
εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». 
Η ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε 
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Η Δηαηξεία  δελ 
αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 
2013 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία. 
 
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη 
ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Η  Δηαηξεία δελ έρεη 
εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Κξαηηθά 
Γάλεηα» 
 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. 
Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη 
αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ 
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εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα 
αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην 
ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε 
αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα 
πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε 
ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά 
ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ 
ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 
πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 
7 κε  ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. Η 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Η Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 
έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 
 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο 
επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 
απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Η Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 
9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα 
απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015. 
 
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε  Δύινγεο  Αμίαο» 
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012) 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο. Οη 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. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη 
νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα 
απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 13 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
ΓΛΠ 1  (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- Παξνπζίαζε  ησλ  
ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπώλ  ζπλνιηθώλ  εζόδσλ» 
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 5εο Ινπλίνπ 2012, L 146/6.6.2012) 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  Ινπιίνπ 2012. 
Η θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 
νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ, ψζηε λα 
θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν . 
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ 
αλακέλεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 
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(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 5εο Ινπλίνπ 2012, L 146/6.6.2012) 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σνλ Ινχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα 
εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 
(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο 
ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή 
πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ 
ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Η Δηαηξεία δελ 
αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19  ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   
 
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) 
«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  
ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  ππνρξεώζεσλ» 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1256/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012) 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ 
ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην 
ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο .  
 
ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο   απνθάιπςεο  ζηε  θάζε  ηεο  παξαγσγήο  ζε  νξπρείν  επηθαλείαο» 
 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012) 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Η δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.  
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ). 
Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 
ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα . Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε 
απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 
2013. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 
 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 πεξηζζφηεξεο 
απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα 
επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 
ΓΛΠ 1   «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα 
νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ιζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο 
δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα 
ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 
 
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 
 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ 
σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 
ΓΛΠ 32  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 
 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο 
ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 
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ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 
 
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
2.2 Με θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πώιεζε 
 
Σα κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο 
αλαπφζβεζηεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πψιεζε. 
Σα κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε εθφζνλ ε 
αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ζα αλαθηεζεί κέζσ πψιεζεο παξά απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Απηή ε 
πξνυπφζεζε ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κφλν φηαλ ε πψιεζε είλαη πνιχ πηζαλή θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη. Η δηνίθεζε πξέπεη λα ζέιεη ηελ 
πψιεζε ε νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ θαηαρψξεζε. 
 
2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ  
 
Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην Δπξψ, θαηά 
ζπλέπεηα νη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€). Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα 
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη 
απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο 
ζχληαμεο.  
 
2.4 Δλζώκαηα πάγηα 
 
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο 
απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 
ησλ ζηνηρείσλ.  
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 
ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 
θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα 
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 
θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 
 

Κηίξηα 30-55 ΔΣΗ 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 20-25 ΔΣΗ 

Μεηαθνξηθά κέζα 10-30 ΔΣΗ 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 7-15 ΔΣΗ 

 

2.5 Κόζηνο δαλεηζκνύ 
 
Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο, κέρξη ην 
ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. 
Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα απφθηεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ην αληίζηνηρν δαλεηαθφ 
θφζηνο. 
Σα άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. 
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2.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 
Λνγηζκηθό – ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 
δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε 
νπνία  εθηηκάηαη ζε δέθα (10) έηε. 
 
2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αηέξκνλα σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε 
έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 
Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 
ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η αμία ρξήζεσο πξνζδηνξίδεηαη 
κε ηελ κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 
Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηψλεηαη έσο ην 
χςνο ηεο αλαθηήζηκεο. 
Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία 
πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο 
κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο. 
Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο, ζην 
βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί 
εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 
Η αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 
αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο. 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 
κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 
2.8 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηζζσκάησλ θαη 
θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη απεηθνλίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θφζηνπο θηήζεο. Μεηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε, ε επηρείξεζε απνηηκά ηα αθίλεηά ηεο, ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο  ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απφ κείσζε ηεο αμίαο ηνπο (εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην 
Γ.Λ.Π. 16) θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ. 
 
 2.9 Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. 
Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 
αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.  
 
2.10 Απαηηήζεηο από πειάηεο 
 
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 
απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 
αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε 
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν 
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 
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2.11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. 
 
2.12 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 
ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα 
άιιε επηρείξεζε. 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία 
ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.  
 
2.12.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ απνηειεζκάησλ 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 - Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα 
αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο 
απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 
-  Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.  
Σα 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 ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. Οη 
αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη 
θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο 
δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξία 
έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο 
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη 
εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ 
ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 
2.13 Μεηνρηθό θεθάιαην  
 
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 
θαηαηάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε 
ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ 
κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ.  
Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη 
θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
 
2.14 Γαλεηζκόο 
 
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα 
ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Οπνηαδήπνηε 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο (πιελ ησλ εμφδσλ απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δαλείσλ.  
 
2.15 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη 
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
 
2.16 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν, φηαλ 
θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 
 
β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 
Οη παξνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (θξαηηθή αζθάιηζε) φζν 
θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (εθάπαμ παξνρέο θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία, 
επηβαιιφκελεο απφ ην Ν. 2112/20). Σν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ θαη ε ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ππνινγίδνληαη εηεζίσο αλαινγηζηηθά κε 
ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). Γηα ηελ 
πξνεμφθιεζε ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ 
νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο. Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ παξαδνρψλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ζηνλ ππνιεηπφκελν κέζν ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά ην κέξνο πνπ 
ζηελ έλαξμε θάζε ρξήζεο ππεξβαίλνπλ ην 10%, ηεο εθηηκψκελεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο. Η 
αλαινγηζηηθή κειέηε δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή θάζε 2 ρξφληα. 
 
2.17 Πξνβιέςεηο 
 
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο 
απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ 
ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελα πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ 
ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε 
έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ 
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.   
Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.   
 
2.18 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
 
Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη 
ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
α) Παξνρή ππεξεζηώλ 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε 
κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 
β) Πσιήζεηο πξντόλησλ ηξίησλ 
Οη πσιήζεηο πξντφλησλ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα 
αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
γ) Έζνδα από ηόθνπο 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ.  
δ) Μεξίζκαηα 
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 
 
2.19 Μηζζώζεηο 
 
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο 
εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
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Δθκηζζσηήο 
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 
κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
Μηζζσηήο 
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 
κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή, εθφζνλ 
είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ 
εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οη κηζζσηηθέο 
πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη 
ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαηαρσξείηαη 
ζηα έμνδα εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
2.20 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
2.21 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ή άιια έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα βάζεη 
ηεο αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα θαη απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 
αθαηξεηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ 
σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ 
ζρεηηθψλ παγίσλ. 
 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Η εηαηξία εθηίζεηαη ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Η πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε 
εηαηξία ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη εμεγείηαη θαησηέξσ :  
 
α) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο, ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ 
αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Η εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε νπζηψδε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα.  
Η πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα κελ κπαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ζπλαιιαγκαηηθήο αληηζηάζκηζεο, 
δηφηη πξνο ην παξφλ δελ θξίλεηαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πξφβιεςεο ή 
απνθπγήο ηπρφλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δεκηψλ. 
 
β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ εηζξνψλ απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Η εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο απφ 
πειάηεο δελ είλαη ζπγθεληξσκέλεο θαη ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη είλαη αζθαινχο εηζπξάμεσο.  
 
γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο επαξθψλ πηζησηηθψλ 
νξίσλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα 
κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Η εηαηξία εθαξκφδεη 
δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ 
κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άκεζεο  ξεπζηνπνίεζεο. 
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δ) Κίλδπλνο ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ.  

Η εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν 
απψιεηαο εζφδσλ απφ αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ.  
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε 
κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ εηαηξία ζε θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην εθζέηνπλ 
ηελ εηαηξία ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο. Πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν 
ζρεδφλ ησλ δαλείσλ ηεο ζε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη ε δηεχζπλζε λα παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα 
επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη θαηά ην δπλαηφ ηνλ θίλδπλν 
επηηνθίσλ. 
 

3.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ 

Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 
(ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ. 
Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 
πξνζδηνξίδεηαη ζην Ιζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.  
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο θαηάιιεια 
πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο 
απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

 
Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί φπσο ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 
πξνβαίλεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα 
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε 
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο 
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο 
παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη 
ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή 
κία κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζην κέιινλ. 
Ωο ζεκαληηθή ινγηζηηθή εθηίκεζε, ζεσξείηαη κία ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, απαηηεί δε ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή 
πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Η Δηαηξία 
αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ 
εκπεηξία, ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ηάζεηο θαη άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ 
ζην κέιινλ. Οη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ ηελ 
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη 
κε: 
 
4.1 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Η δηνίθεζε ηεο Εηαηξίαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε.  
 
4.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ 

Η δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο  
δηαθξαηνχκελε σο ηε ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε πξνο πψιεζε. Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε, ε δηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα 
ην θαηά πφζν ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
επελδχζεσλ σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. Όιεο νη άιιεο επελδχζεηο 
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 
 



ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 1.1-31.12.2012 

20 

4.3 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Η Εηαηξία ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο από ηηο ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
πξνβιέςεσλ γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνύληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Υπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο  
θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ηνπ θόξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Η Εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεώζεηο γηα αλακελόκελα ζέκαηα 
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, βαζηδόκελνη ζε εθηηκήζεηο ηεο θαηά πόζν ζα νθείινληαη επηπιένλ θόξνη. Όηαλ ην 
ηειηθό απνηέιεζκα από ηνπο θόξνπο απηώλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη από ηα πνζά πνπ είραλ αξρηθά 
ινγηζηεί, ηέηνηεο δηαθνξέο ζα έρνπλ επίδξαζε ζην θόξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα  
αλαβαιιόκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί. 
 
4.4 Πξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλόλ λα αλαθηεζνύλ. Οη 
εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνύλ πξνθύπηνπλ θαηόπηλ αλάιπζεο θαζώο θαη από ηελ 
εκπεηξία ηεο Εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επηζθαιεηώλ ησλ πειαηώλ. Μόιηο γίλεη γλσζηό όηη έλαο 
ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκόο ππόθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιύηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ (π.ρ  
ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηεο απαίηεζεο ή ην πνζό 
απηήο θ.ιπ.), ηόηε ν ινγαξηαζκόο αλαιύεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειώλνπλ όηη ε 
απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. 
 
4.5 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Αθόκε ε Εηαηξία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηώζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 
εξγαζηώλ ηεο. Η δηνίθεζε θξίλεη εάλ νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ή όρη ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξίαο. Παξόια απηά, ν θαζνξηζκόο ησλ ελδερόκελσλ ππνρξεώζεσλ πνπ  
ζρεηίδνληαη κε δηεθδηθήζεηο θαη απαηηήζεηο είλαη κία πνιύπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο όπσο θαη ηηο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο. 
 

5. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο. 
Γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ηα νπνία θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα παξαζέηνπκε ζηελ παξάγξαθν 16 ηεο παξνχζαο. 

6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

  

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  

 

 31.12.2012  31.12.2011 

Γνζείζεο εγγπήζεηο 28.046.79 28.633,23 

 
Ο αλσηέξσ ινγαξηαζκφο αθνξά δνζείζεο εγγπήζεηο. 
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8. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  

 

  

 
Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

9. Απνζέκαηα 

 
 
 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλαιψζεηο ησλ απνζεκάησλ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 25. 

10. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
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Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ιζνινγηζκνχ.  Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο 
πειάηεο, θαζψο ε εηαηξεία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.  
Γηελεξγήζεθε απνκείσζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ηνπ 
ελφο έηνπο, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ. Οη απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε 
κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί 
πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη αζήκαληεο. 

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθνξά νκφινγα ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη εηαηξηψλ ηα 
νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά. Αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

Η απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ έγηλε κε βάζε ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία θαηά ηελ 31.12.2012.. 

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

 
 

13. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 
 
Με ηελ απφ 24/04/2012 απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
κεηψζεθε θαηά ην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ (478.400,00) επξψ. Η 
κείσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ απφ είθνζη ηέζζεξα (24) ζε 
είθνζη δχν (22) επξψ. Έηζη ηψξα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη πιένλ ζε πέληε 
εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο εμήληα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (5.262.400,00€) επξψ δηαηξνχκελν ζε δηαθφζηεο 
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ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο δηαθφζηεο (239.200) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 22 επξψ ε θάζε κηα. 
Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 
αξκνδίνπ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο νξγάλνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3299/2004.Σν 
ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 239.200 κεηνρέο (2011: 239.200 κεηνρέο) κε 
νλνκαζηηθή αμία 24€ αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. 
 

14. Απνζεκαηηθά 

 
 

 
 

15. Γάλεηα 

 

 
 
 
 
Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο αθνξά 
δάλεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίνπ θηλήζεσο. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο 
ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο αθνξά νκνινγηαθά δάλεηα γηα θπξίσο απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ  δαλείσλ ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο επί ησλ 
αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο. χκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ζχλαςεο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο νθείινπλ λα εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο ψζηε λα κελ ζπληξέρνπλ 
φξνη θαηαγγειίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. ηελ θιεηφκελε ρξήζε αιιά θαη ζε πξνεγνχκελεο νξηζκέλνη 
απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ππνιείπνληαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ αιιά ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη δελ ηίζεηαη ζέκα 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαζψο φπσο θαη ζην παξειζφλ ιφγσ εκπξφζεζκεο εμππεξέηεζεο ησλ 
δαλείσλ ζα ζπλερηζηεί ε εμφθιεζε ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο αξρηθέο ζπκβάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ 
ζεσξνχκε φηη δελ ηίζεηαη ζέκα εκθάληζεο ησλ αλσηέξσ δαλείσλ σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
Σα απνηειεζκαηηθά εηήζηα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2011 θαη 
31.12.2012 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 
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Η ιήμε ησλ καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ έρεη σο εμήο: 
 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηεξηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζηελ εκπεηξία ηεο ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη κία παξάιιειε κεηαθίλεζε 
ησλ επηηνθίσλ ζε Δπξψ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο (αχμεζε/κείσζε), ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα επηηφθηα ζην 
ηέινο ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011, θξίλεηαη σο πηζαλή. Αλ ζπλέβαηλε απηή ε κεηαβνιή, ε επίδξαζή ηεο 
ζηα θαζαξά κεηά απφ θφξνπο θέξδε ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2011 (θαη θαη΄ επέθηαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα), 
ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε / αχμεζε ηνπο σο εμήο: 
 

 
 

16. Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

 

ηα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξία θαηέρεη σο 
κηζζσηήο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 

 

 
 

 
Οη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ αλαιχνληαη ζε: 

 
 
Οη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε ηα κηζζσκέλα ελζψκαηα πάγηα ηα 
νπνία πεξηέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ. 
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31.12.2012 31.12.2011

Μέρξη έλα έηνο 565.858,40 552.744,76

Απφ 1 έσο 5 έηε 905.647,66 1.180.127,42

Μεηά ηα 5 έηε - -

1.471.506,06 1.732.872,18

Μειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 121.049,67 150.013,91

χλνιν 1.350.456,39 1.582.858,27
 

 
Η παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη σο εμήο: 
 

31.12.2012 31.12.2011

Μέρξη 1 έηνο 507.100,93 482.978,72

Απφ 1 έσο 5 έηε 843.355,46 1.099.879,54

Μεηά ηα 5 έηε -

χλνιν 1.350.456,39 1.582.858,26
 

 

17. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Ιζνινγηζκφ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 
 

 
 
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 
 

  
 
Η θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ Ιζνινγηζκφ έρεη σο εμήο: 
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Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

18. Δπηρνξεγήζεηο 

 

 
 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ηεο εηαηξίαο αθνξνχλ ζε πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε 
ηνπο ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 
(Ν.3299/2002, INTEREG II θιπ) 
 

19. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα δπλάκελν λα αζθεζεί λφκηκα δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη 
ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο: 
 
 

 
 
Η θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο: 
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Η θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κε βάζε ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπκςεθηζκνί, έρεη σο εμήο: 
 

 
 

 

20. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

 
 
 
 

21. Φόξνο εηζνδήκαηνο - Τπνρξέσζε 

 

 



ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 1.1-31.12.2012 

29 

22. Έζνδα 

 

 
 

23. Λνηπά έζνδα/(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 

 
Αλάιπζε ησλ εζφδσλ-εμφδσλ ηεο εηαηξείαο: 

 

24. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα 

 
Αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ-εμφδσλ ηεο εηαηξείαο : 
 

 
 

25. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
Η θνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 
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Η θνξνινγηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
 
 
Η εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 θαη νη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 
2009-2011 δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν 
επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 
νξηζηηθνπνηεζνχλ. 
Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 
2012 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε 
δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. 
 
 

26. Έμνδα θαη’ είδνο 

Η θαηαλνκή ησλ εμφδσλ θαηά θέληξν θφζηνπο (θφζηνο ππεξεζηψλ θαη έμνδα ιεηηνπξγίαο δηνηθήζεσο) έρεη 
σο εμήο: 
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27. Πξνζσπηθό 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξία θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο κηζζνδνζίαο, έρνπλ 
σο αθνινχζσο: 
 

 
 

28. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24  

 
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 
 
i) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 
 
 

 
 
ii) Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 
 
 

 
 
 
iii) Απνδεκίσζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ 
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29. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο 

 
Η εηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ 
αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.  
 

30. Γεζκεύζεηο 

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ 

Γεζκεύζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ ηεο εηαηξίαο σο κηζζσηή. 

Γελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δεζκεχζεηο. 

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξία είλαη επελδπηήο 

 

31.12.2012 31.12.2011

Μέρξη έλα έηνο 34.840,15 43.548,00

Απφ 1 έηνο κέρξη 5 έηε 30.102,00 46.406,40
Μεηά απφ 5 έηε 59.823,60 66.022,68

χλνιν 124.765,75 155.977,08
 

31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

 & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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