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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο  ηεο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Σξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΞΔ 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Σξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΞΔ πνπ 
απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 
θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε 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 δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη 
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ 
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 
αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν 
ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 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. 

Γλώκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 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. 
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Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε 
ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920. 

 

Αζήλα 25 Φεβξνπαξίνπ 2011 

Ζ Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

ΚΑΟΗΛΑ ΑΛ. ΓΗΑΛΛΑΘΖ 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 13001 

Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 125 
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2. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ                                                                 

    

(Ξνζά ζε Δπξώ) Πεκείσζε 31.12.2010 31.12.2009 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ       

Κε θπθινθνξηαθά  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία        

Δλζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 8.2 244.585,53 310.570,95 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.2 17.124,17 25.942,09 

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 8.3 445.103,67 693.706,96 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 8.18 22.852,24 21.871,56 

Πύλνιν κε θπθινθνξηαθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   729.665,61 1.052.091,56 

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  8.5 479.303,04 915.430,12 

Ινηπέο απαηηήζεηο 8.5 38.311,15 137.315,95 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκ/θα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία        8.6 100.415,00 79.560,00 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8.7 921.148,98 1.647.093,21 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 8.8 11.888,94 7.155,23 

Πύλνιν θπθινθνξηαθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   1.551.067,11 2.786.554,51 

Πύλνιν  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   2.280.732,72 3.838.646,07 

      

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ     

Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά      

Δθδνζέλ θεθάιαην    3.672.507,15 3.672.507,15 

Απνζεκαηηθά   701.890,69 701.890,69 

Ππζζσξεπκέλα Θέξδε(Εεκίεο)   -2.957.219,36 -2.073.929,87 

Πύλνιν θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθώλ 8.10 1.417.178,48 2.300.467,97 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ     

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

πνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο 8.11 & 8.17 58.400,00 53.400,00 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   58.400,00 53.400,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  8.12 727.458,46 1.403.463,72 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 8.12 75.431,04 78.886,07 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 8.13 1,00 5,00 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 8.16 2.263,74 2.423,31 

Πύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ    805.154,24 1.484.778,10 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   2.280.732,72 3.838.646,07 

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    

(Ξνζά ζε Δπξώ) Πεκείσζε 31/12/2010 31/12/2009 

Έζνδα  8.1 590.460,57 999.951,69 

Θφζηνο πσιήζεσλ 8.20 -356.257,21 -480.713,66 

Κηθηό θέξδνο 8.20 234.203,36 519.238,03 

Άιια έζνδα  8.20 39.391,44 23.233,27 

Έζνδα Δπελδχζεσλ 8.20 17.526,57 14.120,00 

Έμνδα δηαζέζεσο                        8.20 -43.105,92 -33.861,75 

Έμνδα δηνηθήζεσο 8.20 -721.755,56 -752.092,87 

Άιια έμνδα  8.20 -330.721,48 -151.578,11 

Έμνδα επελδχζεσλ 8.20  -65.952,90 -5.214,77 

Θφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ (έζνδν) 8.20 11.293,24 185.228,98 

Θέξδνο-δεκία  πξν θόξσλ  -859.121,25 -200.927,22 

Φφξνο εηζνδήκαηνο-Ινηπνί θφξνη       8.19 -24.168,24 9.281,03 

Θαζαξό θέξδνο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο     

Θαζαξφ θέξδνο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο     

Εεκία ρξήζεσο   -883.289,49 -191.646,19 

      

Θέξδε θαηά κεηνρή από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο     

Βαζηθά  8.21 -2,148 -0,466 

Ξξνζαξκνζκέλα     

       

Θέξδε θαηά κεηνρή από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο      

Βαζηθά        

Ξξνζαξκνζκέλα       

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

4. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

Ξνζά ζε Δπξώ  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Ινηπά 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

Πύλνιν 
θαζαξήο 

ζέζεο 

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 3.672.507,15 701.890,69 -1.882.283,68 2.492.114,16 

          

         

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009     

Θαζαξφ θέξδνο/ δεκία  πεξηφδνπ 1/1-
31/12/2008     -191.646,19 -191.646,19 

Κέξηζκα          

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π.         

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 3.672.507,15 701.890,69 -2.073.929,87 2.300.467,97 

        

          

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 3.672.507,15 701.890,69 -2.073.929,87 2.300.467,97 

Θαζαξφ θέξδνο/ δεκία  πεξηφδνπ      -883.289,49 -883.289,49 

Κέξηζκα          

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π.         

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 3.672.507,15 701.890,69 -2.957.219,36 1.417.178,48 

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    

    Ξνζά 

    
Ρξέρνπζα 

Σξήζε 
Ξξνεγνύκελε 

Σξήζε 

Ξνζά ζε Δπξώ Πεκείσζε 
1/1/2010-

31/12/2010 
1/1/2009-

31/12/2009 

        

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Θέξδε πξν θόξσλ   -859.121,25 -200.927,22 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 8.2-8.20 90.397,06 85.589,15 

Ξξνβιέςεηο   303.031,27 146.788,21 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη έζνδα απφ ηφθνπο 8.20 -11.293,24 -185.228,98 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ     

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   459.134,51 140.010,85 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)   -679.623,86 205.919,30 

(Κείνλ):     

Θαηαβιεζείζεο ακνηβέο κειψλ Γ.Π.      

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 8.20  -16.243,08 -9.306,07 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη   -24.168,24 -6.202,47 

      

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζη.(α)   -737.886,83 176.642,77 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 8.2 -15.593,72 -86.588,22 

Αγνξά άιισλ ζηνηρείσλ (θαηαβνιή εγγπήζεσλ)     

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ     

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 8.20  27.536,32 194.535,05 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα     

      

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζη.(β)   11.942,60 107.946,83 

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ     

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα     

Δμνθιήζεηο δαλείσλ    - 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα)     

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα     

      

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζη.(γ)    - 

 Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε)ζηα ηακεηθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)   -725.944,23 284.589,60 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ   1.647.093,21 1.362.503,61 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ   921.148,98 1.647.093,21 

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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6.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο πεξηφδνπ 1/1/2010 – 31/12/2010 πεξηιακβάλνπλ ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΔΞΔ (εθεμήο ε «Δηαηξεία» )      

 Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ ’ αξηζκ. Θ2-902/11.02.1991 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξείνπ, 
κε ηελ νπνία δφζεθε άδεηα ζχζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηεο φπσο θαηαξηίζζεθε κε ην 

ππ΄αξηζ. 4.973/1991 ζπκβφιαην ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο Ησάλλε Νηθνλνκφπνπινπ θαη 

ηελ ππ΄αξηζ. 4991/1991 δηνξζσηηθή πξάμε ηνπ ίδηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ.  

Ρα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα , επί ηεο νδνχ Κνκθεξάηνπ 148, ηει. 210-6475300 

θαη έδξα ηεο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο έρεη νξηζηεί ζε 100 έηε απφ ηελ 
θαηαρψξεζε ζην νηθείν Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 11.02.1991 θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία 

ηνπ έηνπο 10.02.2091  

Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ην Λ.3606/2007 φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή άδεηα πνπ έρεη 

παξαζρεζεί ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο., θαη ε δηελέξγεηα  θάζε δηθαηνπξαμίαο 
ζπλαθνχο πξνο ηηο ππεξεζίεο  απηέο.  

 Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε € 3.672.507,15 θαη 
δηαηξείηαη ζε 411.255 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 8,93 επξψ ε θάζε κία. 

 Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2010 ηεο Δηαηξίαο  εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο 

Ππκβνχιην ηελ 22.02.2011 

 

7.  Βάζε Ξξνεηνηκαζίαο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ  

7.1.1. Ππκκόξθσζε κε ηα ΓΞΣΑ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 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 (IFRIC) ηεο IASB θαη ηα νπνία 
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε    

7.1.2. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ  

 Νη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
(going consem) θαη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηε κε ηελ αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 

7.1.3 Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο   

Νη εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα 
θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ζ εηαηξία 

πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ πθηζηάκελσλ κεγεζψλ. Νη 
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 
έρνπλ σο εμήο: Α) Απαηηείηαη θξίζε απφ ηελ εηαηξία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, 
ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο 

πεξηφδνπ. Β) Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο γηα ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο - απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
ππνινγίδνληαη βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ απφ ηελ επίιπζε αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ παξειζφληνο.  
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7.2. Λέα Ξξόηππα, Ρξνπνπνηήζεηο & Γηεξκελείεο ζε θηζηάκελα Ξξόηππα κε Κεηαγελέζηεξε 
Ζκεξνκελία Δθαξκνγήο 

 Έρεη γίλεη έθδνζε λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά θαη 

δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 
θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαλέλα απφ απηά δελ αλακέλνληαη λα 

έρνπλ ζην κέιινλ επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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7.3. Θύξηεο Ινγηζηηθέο Αξρέο  

Νη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

είλαη νη αθφινπζεο:  

 

7.3.1. Ππλαιιαγκαηηθέο Κεηαηξνπέο  

7.3.1.1. Ιεηηνπξγηθό Λόκηζκα θαη Λόκηζκα Ξαξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ‘‘ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΔΞΔ ’’ 
επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ζηελ Διιάδα, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία, ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα είλαη ην Δπξψ (€), απηφ νξίδεηαη σο ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ 
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απηήο. 

 7.3.1.2. Ππλαιιαγέο θαη πόινηπα  

Νη ζπλαιιαγέο ζε άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκίεο 
απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθθξάδνληαη 

ζε μέλν λφκηζκα, κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Δμαηξνχληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 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.  

7.3.2. Δλζώκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  

7.3.2.1. Βάζε Απνηίκεζεο Δλζώκαησλ Ξαγίσλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ  

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο κε βάζε ην 

ηζηνξηθφ θφζηνο, δειαδή ζην πνζφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ησλ ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ πνπ 
θαηαβιήζεθαλ ή ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δφζεθε γηα λα απνθηεζνχλ. Ρν αλσηέξσ 

θφζηνο παξνπζηάδεηαη κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηεο 

αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Νη δαπάλεο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Πεκαληηθέο βειηηψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ, εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ 
ηελ σθέιηκε δσή, απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ή βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ παγίσλ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε 
αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) αλαγλσξίδεηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απνκείσζε. Ρα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη νη 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο, δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ 
αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Ρα θέξδε ή νη δεκίεο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο 
ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην.  

7.3.2.2. Απνζβέζεηο Δλζώκαησλ Ξαγίσλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ  

Ζ κέζνδνο απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ε 
ζηαζεξή κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε ζηαζεξφ πνζφ θαζ ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα κίζζσζεο 

 Κεηαθνξηθά κέζα 4-6 έηε  
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 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 4 – 6 έηε  

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε 

θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζε εηήζηα βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.  

 

7.3.3. Κηζζώζεηο  

Κίζζσζε είλαη κία ζπκθσλία φπνπ ν εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) κεηαβηβάδεη ζην κηζζσηή (ρξήζηε) ην 
δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κία ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Νη κηζζψζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 Σξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε, θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη 

ηα νθέιε, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο. Όξνη πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζε κία κηζζσηηθή ζχκβαζε θαη νη νπνίνη είηε ν θαζέλαο μερσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ 
παξέρνπλ ελδείμεηο, πνπ νδεγνχλ ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθήο είλαη:  

o Ζ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, κεηά ην ηέινο ηεο κίζζσζεο, κεηαβηβάδεηαη ζηνλ κηζζσηή.  

o Θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειαρίζησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ είλαη ίζε κε 

ηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζίνπ.  

o Ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζίνπ ζην κέιινλ, ζε ηηκή πνπ αλακέλεηαη λα είλαη 
νπζησδψο κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα 

ζεσξείηαη βέβαηε θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο.  

o Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ κηζζίνπ ή ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ.  

o Ρα κηζζσκέλα ζηνηρεία είλαη εηδηθήο θχζεο, έηζη ψζηε κφλν ν κηζζσηήο λα κπνξεί λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

o Θέξδε ή δεκίεο απφ ηε κεηαβνιή ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κηζζίνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ κηζζσηή.  

o Ν κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε γηα κία δεχηεξε πεξίνδν, κε κίζζσκα 

νπζησδψο κηθξφηεξν απφ ην αξρηθφ.  

 Ιεηηνπξγηθή κίζζσζε είλαη κία κίζζσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθή, δεδνκέλνπ φηη δελ 
πεξηιακβάλνληαη φξνη, πνπ λα παξέρνπλ ελδείμεηο, γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή. Ζ εηαηξία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο κφλν σο κηζζψηξηα, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο. Αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, ε εηαηξία σο 
κηζζψηξηα, δελ αλαγλσξίδεη θάπνην πάγην ζηνηρείν ζην ελεξγεηηθφ ηεο, παξά κφλν αλ έρεη 

πξνθαηαβάιιεη κηζζψκαηα (εγγπήζεηο ελνηθίσλ), ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη σο κε 
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη ησλ ινηπψλ 

καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ.  

 

 

 

 

7.3.4. Άπια Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 

7.3.4.1. Άδεηεο Σξήζεο Ινγηζκηθνύ Ρξίησλ  
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Ξξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε θηήζε αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθψλ, απφ ηξίηνπο εθηφο εηαηξίαο πξνκεζεπηέο. 

Ρα ελ ιφγσ ινγηζκηθά απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ 
κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ε ζηαζεξή κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη 

επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηαζεξφ πνζφ θαζ ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3-5 έηε. 

7.3.5. Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ  

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη, αιιά ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε, ν νπνίνο δηελεξγείηαη θαη ζε πεξίπησζε γεγνλφησλ πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ, φηη ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κελ είλαη 
αλαθηήζηκε. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο 

ηνπο, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ, φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία είλαη πηζαλφ λα  

κελ αλαθηεζεί. Αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη ε πςειφηεξε κεηαμχ ηεο θαζαξήο αμίαο πψιεζεο θαη 

ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Θαζαξή αμία πψιεζεο είλαη ην πνζφ κε ην 

νπνίν έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κηα ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί, ζηα πιαίζηα 
κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζε εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνχλ κε ηελ ζέιεζε ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο 
δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αμία ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ε παξνχζα 

αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία, 
ιφγσ ηεο ζπλερνχο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ εηζξνή πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο, 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 
Νη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ πξνθχπηνπλ.  

7.3.6. Δπελδύζεηο θαη Άιια Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα  

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε κεηαμχ δχν αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, εθ ησλ νπνίσλ 

ην έλα είλαη ε ‘‘ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΔΞΔ ’’ , πνπ δεκηνπξγεί έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ γηα ηνλ έλαλ αληηζπκβαιιφκελν θαη ηαπηφρξνλα κηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα ηνλ άιινλ αληηζπκβαιιφκελν. 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζε:  

 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  

 Ππκβαηηθφ δηθαίσκα ιήςεο κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ απφ άιιε 

εηαηξία.  

 Ππκβαηηθφ δηθαίσκα αληαιιαγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε κία άιιε εηαηξία, κε φξνπο 

πηζαλψο επλντθνχο.  

 Θάζε ηίηινο ζπκκεηνρήο ζε άιιε εηαηξία.  

 Κία ζχκβαζε, ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδερνκέλσο λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ηεο εηαηξίαο θαη είλαη:  

o Έλα κε παξάγσγν, γηα ην νπνίν ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα ιάβεη 

κεηαβιεηφ αξηζκφ ίδησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.  

o Έλα παξάγσγν, ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν, εθηφο 

απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο, κε 
έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ίδησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα:  

 Ξαξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε άιιε εηαηξία.  

 Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε εηαηξία, κε φξνπο πηζαλψο δπζκελείο.  
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 Κία ζχκβαζε, ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδερνκέλσο λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ηεο εηαηξίαο θαη είλαη:  

o Έλα κε παξάγσγν, γηα ην νπνίν ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα 
παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ ίδησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.  

o Έλα παξάγσγν, ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν, εθηφο 
απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο, κε 

έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ίδησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.  

Ππκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε, πνπ απνδεηθλχεη ην θαζαξφ δηθαίσκα ηεο εηαηξίαο, ζηα ίδηα 

θεθάιαηα κηα άιιεο επηρείξεζεο.  

 

7.3.6.1. Ραμηλόκεζε  

7.3.6.1.1. Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ ζηελ Δύινγε Αμία, κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 
Απνηειεζκάησλ  

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε 

αμία, κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο, θαηαηάζζνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

εηαηξία σο θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θάζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν εάλ: α) απνθηάηαη ή δεκηνπξγείηαη κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ πψιεζε 
ή ηελ επαλαγνξά ζην εγγχο κέιινλ, β) απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ 

αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη σο ζχλνιν θαη γηα ηα νπνία 
ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο βξαρππξφζεζκεο εηζξνήο θεξδψλ, γ) είλαη παξάγσγν (εθηφο 

εθείλσλ πνπ απνηεινχλ εγγχεζε ρξεκαηνδφηεζεο ή κέζν αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ), δειαδή 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή άιιν ζπκβφιαην κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Ζ αμία ηνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαβνιή ελφο θαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ, ηεο 

ηηκήο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή ηε κεηαβνιή θάπνηαο 

άιιεο κεηαβιεηήο.  

 Γελ απαηηεί αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή ε αξρηθή επέλδπζε πνπ απαηηείηαη είλαη ειάρηζηε, ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα άιινπ ηχπνπ ζπκβφιαηα, απφ ηα νπνία ζα αλακελφηαλ 

αλάινγε επίδξαζε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

 Γηαθαλνλίδνληαη ζε κία κειινληηθή εκεξνκελία.  

Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία σο ζηνηρείν, πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη 

κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ εηαηξία 
δελ θαηείρε ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

7.3.6.1.2. Γηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε Ιήμε Δπελδύζεηο  
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Ξξφθεηηαη γηα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε θαζνξηζκέλεο ή 

πξνζδηνξηζηέεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, γηα ηα νπνία ε εηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε αιιά θαη ηε 
δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Δμαηξνχληαη εθείλα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία:  

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ.  

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε εηαηξία ηα ραξαθηεξίδεη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  

 Έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. Ζ εηαηξία, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάμεη κηα επέλδπζε σο δηαθξαηνχκελε κέρξη ηε ιήμε, ζα πξέπεη λα 
απνδείμεη, φηη έρεη ηφζν ηελ πξφζεζε, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ηελ επέλδπζε 

κέρξη ηε ιήμε ηεο. Ζ εηαηξία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.  

7.3.6.1.3. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο  

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε 
ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία ελεξγή αγνξά, 

εθηφο απφ:  

 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ ε εηαηξία ζθνπεχεη λα πσιήζεη ζην 

άκεζν κέιινλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη απηά πνπ 
ε εηαηξία απφ ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, ηα ραξαθηήξηζε σο απνηηκψκελα ζε εχινγεο αμίεο 

κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ.  

 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ αξρηθψο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  

 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ελδέρεηαη λα 

κελ αλαθηήζεη νπζησδψο φιε ηελ αξρηθή επέλδπζε, γηα ιφγνπο άιινπο απφ ηελ επηδείλσζε 
ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  

Πε θάζε πεξίπησζε, δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία:  

 Απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.  

 Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίνη έρνπλ επηβιεζεί κε λφκν απφ ην 

θξάηνο.  

 Νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε (ηππηθήο ή άηππεο κνξθήο), πνπ δεκηνπξγεί δηθαίσκα 

ζηελ εηαηξία γηα ηε ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Ρα 

ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θνλδχιηα ησλ πειαηψλ & ινηπψλ 
απαηηήζεσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο, βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, θαηά ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην 

απνζβεζηέν θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη ε θαηαλνκή ησλ ηφθσλ (εζφδσλ ή 
εμφδσλ) ζηα δηάθνξα έηε, κέρξη ηε ιήμε ηνπ. Ρν πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην επηηφθην, 

πνπ εμηζψλεη ηηο πξνεμνθιεκέλεο κειινληηθέο εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο 
ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ.  

7.3.6.1.4. Γηαζέζηκα πξνο Ξώιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 

 Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία είηε ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είηε δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ξεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθφζνλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη εληφο 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Νη εχινγεο αμίεο ησλ 
επελδχζεσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγφ αγνξά, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 
απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 
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θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Πε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο Ηζνινγηζκνχ, ε εηαηξία εθηηκά αλ 

ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηα κεηνρέο 
εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα 

έλδεημε απνηειεί ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζπζζσξεπκέλε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα δεκία, πνπ είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη δεκίεο 

απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, πνπ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα, δελ 
αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

7.3.6.2. Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ  

Νη ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπλεπάγνληαη γηα ηελ εηαηξία ηελ αλάιεςε ή ηε 

κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 
εθηίζεηαη ε εηαηξία είλαη:  

 Ξηζησηηθφο θίλδπλνο, θαηά ηνλ νπνίν ππάξρεη πηζαλφηεηα, έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε 

έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, λα αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ, πξνμελψληαο νηθνλνκηθή δεκία 

ζην άιιν κέξνο. Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζεκαληηθά ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, δηφηη νη 
Σξεκαηηζηεξηαθέο Ππλαιιαγέο εηζπξάηηνληαη εληφο ηξηεκέξνπ. 

 Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, πνπ νθείιεηαη ζηηο δπζθνιίεο εμεχξεζεο θεθαιαίσλ γηα θάιπςε 

ππνρξεψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ζ εηαηξία δηαζέηεη επαξθή 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη θαηά ζπλέπεηα δηαηεξεί ηνλ θίλδπλν απηφ ζε ρακειά 

επίπεδα.  

 Θίλδπλνο επηηνθίνπ ηακεηαθήο ξνήο, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ηεο 

αγνξάο. Γηα ηελ εηαηξεία ν θίλδπλνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαη δελ 
είλαη ζεκαληηθφο ιφγσ ηνπ κηθξνχ χςνπο ησλ δαλείσλ. 

7.3.6.3. Θαζνξηζκόο ηεο Δύινγεο Αμίαο  

Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κία 

ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί ζηα πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζε εκπνξηθή βάζε, 

κεηαμχ δχν κεξψλ, ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο. 
Γηα ηελ εηαηξία, αμηφπηζηε έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο απνηεινχλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο ή ρξεκαηηζηήξηα. Θαηά 
ζπλέπεηα, ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε κε ελεξγέο αγνξέο, ε εχινγε αμία απηψλ θαζνξίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο, θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, π.ρ. πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ηξέρνπζα εχινγε 
αμία ελφο νπζηψδνπο ζπλαθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θιπ.  

7.3.7. Απνζέκαηα 

  Ζ εηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεσο  ηεο σο παξνρήο ππεξεζηψλ  δελ δηαζέηεη απνζέκαηα.  

7.3.8. Απαηηήζεηο από Δκπνξηθή Γξαζηεξηόηεηα  

Νη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαηαηάζζνληαη ζηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, δεδνκέλνπ φηη θαηέρνληαη θπξίσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή γηα βξαρχ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
ηνπ Ηζνινγηζκνχ (π.ρ. ρξεφγξαθα πξνο πψιεζε, αμηφγξαθα εηζπξαθηέα, απαηηήζεηο απφ πειάηεο θιπ). 

Νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο, νη νπνίεο πσινχληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη ή εηζπξάηηνληαη κέζα ζην ιεηηνπξγηθφ 
θχθιν ηεο εηαηξίαο, ζεσξνχληαη σο ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Ν ιεηηνπξγηθφο θχθινο ηεο εηαηξίαο, λνείηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε κία δηαδηθαζία εληφο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα ή 
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ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ην νπνίν είλαη άκεζα κεηαηξέςηκν ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα. Ρα ζηνηρεία 

ησλ απαηηήζεσλ θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο). Ζ εηαηξία έρεη ζεζπίζεη θξηηήξηα γηα ηελ παξνρή 
πίζησζεο ζηνπο πειάηεο, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ πειάηε, κε παξάιιειε εθηίκεζε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο 
ειέγρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

Ρν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο 
Ηζνινγηζκνχ, ψζηε λα αληαλαθιά ηνλ πηζαλφ θίλδπλν δεκίαο απνκείσζεο. Νη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ή εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη 
ηα νθεηιφκελα πξνο απηήλ πνζά κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Θάζε πνζφ δεκίαο 
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.  

 

7.3.9. Έζνδα  

Ρα έζνδα ηεο εηαηξίαο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή ηνπ εηζπξαθηένπ αληηηίκνπ. 
Πηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο, ην αληίηηκν ηεο ζπλαιιαγήο έρεη ηε κνξθή κεηξεηψλ ή ηακεηαθψλ 

ηζνδχλακσλ θαη ην πνζφ ηνπ εζφδνπ είλαη απηφ ησλ κεηξεηψλ ή ησλ ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ, πνπ 

εηζπξάρζεθαλ ή είλαη εηζπξαθηέα. Γεδνκέλνπ φηη νη πηζηψζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηελ εηαηξία εθηείλνληαη 
εληφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ απηήο, ε νλνκαζηηθή (ηηκνινγνχκελε) αμία είλαη ίζε κε ηελ εχινγε. Ζ 

εηαηξία αλαγλσξίδεη έζνδα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηεγνξία, ζηελ νπνία απηά εληάζζνληαη: 

 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη κε βάζεη ην ζηάδην νινθιήξσζεο 

κίαο ζπλαιιαγήο, πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, φηαλ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ αμηφπηζηε εθηίκεζε επηηπγράλεηαη φηαλ 
πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

-Ρν πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.  

-Ξηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή, ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

εηαηξία.  

-Ν βαζκφο νινθιήξσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.  

-Ρα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη απηά πνπ ζα απαηηεζνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Ζ εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηελεξγεί αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο, ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ αθνξά 
παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηηο νπνίεο νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ην αθξηβέο αληίηηκν ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα θάζε ζπκβαιιφκελν, ν ηξφπνο 

θαη νη φξνη εμφθιεζεο ηνπ αληηηίκνπ. Δπηπιένλ, ν βαζκφο νινθιήξσζεο κίαο ζπλαιιαγήο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 

θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη 
λα παξαζρεζνχλ ή ηελ αλαινγία ησλ ήδε πξαγκαηνπνηεκέλσλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο.  

 Έζνδα απφ ηφθνπο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ, εθ κέξνπο ηξίησλ, ρξήζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν πξαγκαηηθφ επηηφθην ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, είλαη ην 

απαηηνχκελν επηηφθην, κε ην νπνίν πξνεμνθινχληαη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, πνπ ζα 
εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία, απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, θαζ ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ, έηζη ψζηε λα εμηζψλνληαη κε ηελ αξρηθή ινγηζηηθή ηνπ αμία. Όηαλ ππάξρεη 
απνκείσζε ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ, ε ινγηζηηθή αμία απηνχ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ 

ηνπ, ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 
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πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Δλ ζπλερεία ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην 

επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο λέαο ινγηζηηθήο αμίαο.  

 

7.3.10. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ, φπσο νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο, αιιειφρξενπο 
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ 

(πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο), πνπ δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ άκεζα ζε δηαζέζηκα. Νη αιιειφρξενη 

ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

7.3.11. Θεθάιαην 

 Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη αθνξά 
ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο ηεο κεηνρέο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζε κείσζε 

ηνπ πξντφληνο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 
άιισλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

7.3.12. Απνζεκαηηθά  

Ρα απνζεκαηηθά είλαη ζπζζσξεπκέλα θαζαξά θέξδε, ηα νπνία δελ έρνπλ δηαλεκεζεί ζηνπο 
κεηφρνπο, νχηε έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί (δειαδή δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο εηαηξίαο κε αληίζηνηρε αχμεζή ηνπ), αιιά εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 
θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο.  

7.3.12.1. Ραθηηθό Απνζεκαηηθό 

 Πχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (θσδ. Λφκνο 2190 / 1920), ε εηαηξία ππνρξενχηαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα ζρεκαηίδεη ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, ίζν κε 

ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπιάρηζηνλ, ησλ πξαγκαηηθψλ (ινγηζηηθψλ) θαζαξψλ θεξδψλ θάζε 
ρξήζεσο.  

7.3.13. Ρξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  

7.3.13.1. Γάλεηα  

Ρα δάλεηα απφ ηξάπεδεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ 
άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ αλαθνξηθά κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. 

Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Γάλεηα ζε μέλν λφκηζκα απνηηκψληαη βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Νπνηαδήπνηε δηαθνξά, κεηαμχ ησλ πνζψλ πνπ 

εθηακηεχνληαη ζηελ εηαηξία απφ ηελ ηξάπεδα (πιελ ησλ εμφδσλ γηα ηε ζχλαςε ησλ δαλείσλ) θαη 
ηεο αμίαο εμφθιεζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ δαλεηζκνχ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζεσξεί, φηη ηα επηηφθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα, ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο 

δε ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο, ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη 

νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εθηφο εάλ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε 

ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 

  

 

 

 

7.3.13.2. Θόζηνο Γαλεηζκνύ  
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Θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζχλαςε δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο 
νξγαληζκνχο. Πηελ αλσηέξσ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη:  

 ηφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη 

ππεξαλαιήςεσλ,  

 ζπκπιεξσκαηηθά έμνδα (π.ρ. πξνκήζεηεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζχλαςε δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ  

 ζπκπιεξσκαηηθά έμνδα (π.ρ. πξνκήζεηεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζχλαςε δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη θαη ’ επέθηαζε ηε ιήςε δαλείσλ,  

 ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο θαη  

 ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Πρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ, ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο έρεη πηνζεηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΙΞ 23 ‘‘ Θφζηνο Γαλεηζκνχ ’’ , θαηά ηελ νπνία 

ην ελ ιφγσ θφζηνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ κέζνδνο απηή αθνινπζείηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή δαλεηζκνχ.  

 

7.3.14. Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Ρξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο)  

Ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Διιάδα. Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο, αθνξά θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο, 

φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη ππνινγίζηεθε κε 
βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 
δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Νη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο 
(αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

Θαηαρσξνχληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα 

ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί 
λα αμηνπνηεζεί. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε 

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ 

αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα 
πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηα αληίζηνηρα πνζά θαη φηαλ 

αθνξνχλ θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

7.3.15. Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο  

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ε εηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο 
απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο 

(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο 
απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα 

θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. Ρα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ 
αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 – ‘‘ Ξαξνρέο Δξγαδνκέλσλ ’’ . Ζ ππνρξέσζε πνπ 

θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία 
ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα 
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αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο 

παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 
πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

7.3.16. Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο  

Ζ πξφβιεςε νξίδεηαη σο κία ππνρξέσζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ή πνζνχ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηα 
ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο, κφλν φηαλ ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 Ζ εηαηξία έρεη κία παξνχζα ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα παξειζνπζψλ ελεξγεηψλ, λνκηθή 

– ζπκβφιαην κε ξεηνχο φξνπο, ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηεθκαηξφκελε – κέζα απφ έλα 

θαζηεξσκέλν ηχπν πξαθηηθήο ηνπ παξειζφληνο φηη απνδέρεηαη νξηζκέλεο επζχλεο θαη σο 
απνηέιεζκα έρεη δεκηνπξγήζεη ηε βάζηκε πξνζδνθία φηη ζα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο 

επζχλεο.  

 Δίλαη πηζαλφλ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλεη νηθνλνκηθά νθέιε, ζα απαηηεζεί γηα 

ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο, δειαδή ε πξφβιεςε ζα αλαγλσξίδεηαη αλ ε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ε εθξνή πφξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα λα κε ζπκβεί.  

 Κπνξεί λα γίλεη κία αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Ζ εθηίκεζε 

ηνπ εμφδνπ γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο 
απφ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζπλαιιαγέο. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνληαη ππφςε 

πιεξνθνξίεο θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα, πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, 

ηφηε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί, πξνζδηνξίδεηαη σο ε πξνεμνθιεκέλε 
αμία ησλ κειινληηθψλ εμφδσλ, πνπ ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπζέηεζε 

ηεο ππνρξέσζεο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ πξν θφξσλ επηηνθίνπ, ην 

νπνίν αληαλαθιά ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 
θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε. Δλδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, δηφηη εμαξηψληαη απφ αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, απφ ηα 

νπνία δελ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

Υζηφζν γλσζηνπνηνχληαη εθηφο θη αλ ε αλσηέξσ πηζαλφηεηα είλαη ειάρηζηε. Δλδερφκελεο 
απαηηήζεηο είλαη πηζαλέο απαηηήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, 

αιιά ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα 
κειινληηθά γεγνλφηα. Γη΄ απηφ ην ιφγν δελ απεηθνλίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, 

αιιά γλσζηνπνηνχληαη, φηαλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.  

7.3.17. Θέξδε αλά Κεηνρή  

Ρν ΓΙΞ 33 ‘‘ Θέξδε αλά Κεηνρή ’’ , πξνβιέπεη δχν δείθηεο ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή:  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ηα νπνία ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο (ή ηε δεκία) 

ρξήζεο, πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 
ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξήζεο.  

 Ξιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ε θηινζνθία ησλ νπνίσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο, 

φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηίηισλ, πνπ θαηά ην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ αλά 
κεηνρή δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο εμεηαδφκελεο 

ρξήζεο, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ.  

Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ πξψησλ κε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΞ Νηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ θνηλέο κεηνρέο. 

Δπηπιένλ ε εηαηξία δελ θαηέρεη θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηίηισλ πνπ ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ 
κεησηηθά ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. Υο εθ ηνχηνπ, ππνινγίδεη βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ζχκθσλα 

κε ηελ σο άλσ κέζνδν ππνινγηζκνχ, βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή.  

 

7.3.18. Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα  
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Ζ εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαζνξίζεη πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα ηνκέα γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο, φπσο επίζεο θαη λα παξνπζηάζεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
πξσηεχνληα, ζε ζρέζε κε ηνλ δεπηεξεχνληα ηνκέα. Νη δχν ηνκείο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

νπνίσλ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ε εηαηξία, είλαη:  

 Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο, πνπ απνηειεί θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο εηαηξίαο, πνπ παξέρεη έλα 

πξντφλ ή ππεξεζία ή κία νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηνχο ησλ άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππ ’ φςε γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, είλαη ε θχζε ησλ πξντφλησλ 

ή ησλ ππεξεζηψλ, ε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο 
απεπζχλεηαη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία, ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο εηαηξίαο, πνπ παξέρεη 

πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν 

ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο, πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππ ’ φςε 
γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ νκνηφηεηα ζηηο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε δηαθνξεηηθέο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηελ εγγχηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Ζ δηνίθεζε, ιακβάλνληαο ππ ’ φςε ην γεγνλφο, φηη ε πεγή θαη ε θχζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 
απνδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, εμαξηψληαη θπξίσο απφ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη, θαζψο επίζεο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή θαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα 
εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, θαζνξίδεη σο πξσηεχνληα, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη σο 

δεπηεξεχνληα, ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

 

8. Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

8.1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθόξεζεο θαηά ηνκέα  

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή επελδπηηθώλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθώλ ππεξεζηώλ 

ζηελ Διιάδα.  

Ξνζά ζε επξώ 
ΔΠΝΓΑ ΞΑΟΝΣΖΠ          
    ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

31.12.2010               590.460,57 

31.12.2009               999.951,69  
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8.2. Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Δηαηξίαο: 

  

ΔΛΠΩΚΑΡΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 ΘΡΗΟΗΑ- 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΘΡΖΟΗΩΛ  ΠΔ 
ΑΘΗΛΖΡΑ ΡΟΗΡΩΛ 

 ΔΞΗΞΙΑ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ 
ΚΔΠΑ  ΠΛΝΙΝ 

Ξνζά ζε Δπξώ         

          

Θόζηνο ή επινγε αμία                              
πόινηπν       1 Ηαλνπαξίνπ 2009 422.801,31 443.890,52 68.958,62 935.650,45 

Αγνξέο 18.445,00 42.796,22 5.950,00 67.191,22 

Ξσιήζεηο     

Κεηαθνξέο     

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 441.246,31 486.686,74 74.908,62 1.002.841,67 

      

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                                     
πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 199.705,95 346.883,33 68.958,60 615.547,88 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 48.268,97 27.963,01 490,86 76.722,84 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ     

Κεηαθνξέο      

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 247.974,92 374.846,34 69.449,46 692.270,72 

      

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2009 193.271,39 111.840,40 5.459,16 310.570,95 

          

Θόζηνο ή εύινγε αμία                              
πόινηπν       1  Ηαλνπαξίνπ 2010 441.246,31 486.686,74 74.908,62 1.002.841,67 

Αγνξέο  14.735,18  14.735,18 

Ξσιήζεηο     

Κεηαθνξέο     

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 441.246,31 501.421,92 74.908,62 1.017.576,85 

      

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                     
πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 247.974,92 374.846,34 69.449,46 692.270,72 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 50.509,20 29.556,92 654,48 80.720,60 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ     

Κεηαθνξέο     

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 298.484,12 404.403,26 70.103,94 772.991,32 

      

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 142.762,19 97.018,66 4.804,68 244.585,53 
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Δπί ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο  δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ αζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
Δηαηξίαο πνπ αθνξνχλ εμ ’ νινθιήξνπ άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ: 

ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

Ξνζά ζε Δπξώ   

    

Θόζηνο ή εύινγε αμία                                                 
πόινηπν     1 Ηαλνπαξίνπ 2009 296.430,68 

Αγνξέο 19.397,00 

Ξσιήζεηο  

Κεηαθνξέο  

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 315.827,68 

   

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                                      
πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 281.019,28 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 8.866,31 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ  

Κεηαθνξέο   

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 289.885,59 

   

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2009 25.942,09 

    

Θόζηνο ή εύινγε αμία                                                
πόινηπν 1  Ηαλνπαξίνπ 2010 315.827,68 

Αγνξέο 858,54 

Ξσιήζεηο  

Κεηαθνξέο  

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 316.686,22 

   

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                                      
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 289.885,59 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 9.676,46 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ  

Κεηαθνξέο  

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 299.562,05 

   

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 17.124,17 

  

8.3. Αλάιπζε άιισλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ  

Ξνζά ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 20.569,82 21.366,60 

Ππκκεηνρή ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην 248.836,00 469.552,46 

Ππκκεηνρή ζην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην 175.697,85 202.787,90 

 ΠΛΝΙΝ 445.103,67 693.706,96 

 

8.5. Αλάιπζε απαηηήζεσλ   
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Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ     

ΞΔΙΑΡΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 904.052,77 1.739.337,43 

ΓΟΑΚΚΑΡΗΑ ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΑ   

ΔΞΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 17.930,43 17.930,43 

ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΑΞΝΚΔΗΥΠΖΠ -465.833,10 -841.837,74 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ 23.152,94 - 

ΠΛΝΙΝ 479.303,04 915.430,12 

 

   

   

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ     

ΔΙΙΖΛ. ΓΖΚΝΠΗΝ-ΞΟΝΘΑΡΑΒΙΖΚΔΛΝΗ & 
ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΚΔΛΝΗ ΦΝΟΝΗ 27.781,99 122.888,23 

ΙΝΗΞΝΗ ΣΟΔΥΠΡΔΠ ΓΗΑΦΝΟΝΗ  - 

ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ ΠΔ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ 1.478,72 22,70 

ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ ΠΔ ΞΗΠΡΥΡΔΠ-ΚΗΠΘΥΡΝΠ 9.050,44 14.405,02 

ΠΛΝΙΝ 38.311,15 137.315,95 

 

Νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε 

πξφβιεςε (465.833,10). Νη απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε, ε Δηαηξία εθηηκά φηη 
είλαη εηζπξάμηκεο. 

8.6  Ρα δηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκ/θα ζηνηρεία αθνξνύλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 
ρξεκαηηζηήξην θαη ε αλάιπζε ηνπο έρεη σο αθνινύζσο 

 

πφινηπν 31/12/2009 86.695,00 

Απνκνίσζε 31/12/2009 -7.135,00 

Αγνξέο 1/1-31/12/2010 553.504,30 

Ξσιήζεηο 1/1-31/12/2010 -485.575,16 

Απνκνίσζε 31/12/2010 -35.688,71 

Θέξδνο απφ πψιεζε  17.526,57 

Εεκηά απφ πψιεζε -28.912,00 

πφινηπν 31/12/2010 100.415,00 

           

 

Ζ αλάιπζε ηνπο αλά κεηνρή είλαη : 

ΚΔΡΝΣΖ   ΡΔΚ ΑΜΗΑ ΘΡΖΠΖΠ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΑΞΝΚΝΗΩΠΖ 
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Ρ.Ρ. 18.000,00 86.695,00 52.740,00 33.955,00 

Δ.Ρ.Δ. 7.500,00 49.983,71 45.375,00 4.608,71 

ΡBANK 10.000,00 6.560,00 2.300,00 4.260,00 

ΠΛΝΙΝ 35.500,00 143.238,71 100.415,00 42.823,71 

                                               

8.7. Αλάιπζε ησλ ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ   

Ρα ηακηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

   

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΡΑΚΔΗΑΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΘΑΗ ΗΠΝΓΛΑΚΑ     

ΡΑΚΔΗΝ 18.284,22 11.816,75 

ΘΑΡΑΘ.ΝΤΔΥΠ ΠΔ EURO 902.864,76 1.635.276,46 

ΠΛΝΙΝ 921.148,98 1.647.093,21 

 
Ρα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο δελ είλαη ζε ηνθνθφξνπο ινγαξηαζκνχο, δηφηη ιεηηνπξγνχλ σο θεθάιαην θίλεζεο. 
Απφ ηα αλσηέξσ δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο πνζφ € 894.937,55  αθνξά θεθάιαηα ησλ πειαηψλ θαη πνζφ € 

26.211,43 ίδηα θεθάιαηα. 

8.8. Αλάιπζε ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ  

Νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

ΔΜΝΓΑ ΔΞΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ 7.340,62 6.975,84 

ΔΠΝΓΑ ΣΟΖΠΔΥΠ ΔΗΠΞΟΑΣΘΔΛΡΑ 4.548,32 179,39 

ΠΛΝΙΝ 11.888,94 7.155,23 

8.9. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

Ππκθσλία αλά θαηεγνξία παξνπζίαζεο  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία παξνπζίαζεο γηα ηελ Δηαηξεία, αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Ξνζά ζε Δπξώ) 

Θαηεγνξία παξνπζίαζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

κέζνπ 2010 2009 

Πηνηρεία ελεξγεηηθνύ όπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό       

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 479.303,04 915.430,12 

Ινηπέο απαηηήζεηο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 38.311,15 137.315,95 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρ/θα πεξ.ζηνηρ. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 100.415,00 79.560,00 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 921.148,98 1.647.093,21 

Πηνηρεία παζεηηθνύ όπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό     

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο εκπνξηθέο 
ππνρξεψζεηο 

πνρξεψζεηο απνηηκεκέλεο 
ζην ρξενιπκέλν θφζηνο 727.458,46 1.403.463,72 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 

πνρξεψζεηο απνηηκεκέλεο 

ζην ρξενιπκέλν θφζηνο 75.431,04 78.886,07 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
πνρξεψζεηο απνηηκεκέλεο 
ζην ρξενιπκέλν θφζηνο 1,00 5,00 

Δύινγε αμία  
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Θαηά ηελ 31/12/2010 ε απεηθνληδφκελε ζηνλ σο άλσ πίλαθα ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.  

Ξηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ  

Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο δελ είλαη απνκεησκέλεο κπνξνχλ λα 
εθηηκεζνχλ βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθφξεζε ηεο εηαηξείαο 

(εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε).   

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (primary and 
secondary control procedures) πνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην εχξνο, απφ ηελ εθθίλεζε ηεο ζπλαιιαγήο 

κέρξη ηε νξηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηεο. Πηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε έξεπλα ηεο 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λέσλ πειαηψλ/ρξεσζηψλ, ε αλάιπζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ/ρξεσζηψλ, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ πηζησηηθψλ 
φξσλ αλά πειάηε/ρξεψζηε, ε δηαξθήο αμηνιφγεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηέινο ε 

δηαξθήο αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο έγθαηξεο δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. ∆πλεηηθφο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 
θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξεία. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε εηαηξεία, 
ζε πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην δηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζέηεη φξηα ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε 

θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά πξντφληα θαηαζέζεσλ, ε εηαηξεία 

ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο 
δηαβάζκηζεο. 

 

8.10 Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο 
   

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ     

ΘΑΡΑΒΙΖΚΔΛΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΝΗΛΥΛ 
ΚΔΡΝΣΥΛ 3.672.507,15 3.672.507,15 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 250.687,37 250.687,37 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ ΠΚ.& ΣΟΔΥΓΟ. 143.350,33 143.350,33 

ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΗΓΗΘ. 
ΦΝΟΝΙΝΓ. 307.852,99 307.852,99 

ΕΖΚΗΔΠ ΔΗΠ ΛΔΝΛ  -2.957.219,36 -2.073.929,87 

ΠΛΝΙΝ 1.417.178,48 2.300.467,97 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ 1/1/2009 

κέρξη ηελ 31/12/2010 παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα 4, «Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» ζηε 
ζειίδα 7 ηνπ παξφληνο. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ λ.2190/20, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 
31.12.2010 έρεη γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα 

πξνηείλεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ή ηελ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ή ηελ 

κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ ψζηε λα εθιείςεη ν αλσηέξσ ιφγνο. 

8.11. πνρξεώζεηο παξνρώλ απνρσξήζεσο  

Πηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσλ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ 
ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην Λ. 2112/20 ε νπνία αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ € 58.400,00 θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο δελ δηαθέξεη νπζησδψο 
απφ ην ππνινγηδφκελν πνζφ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ (18 

άηνκα) 
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8.12. Αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ  

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Δηαηξίαο: 

   

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 26.441,78 50.881,02 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΞΔΙΑΡΔΠ 701.016,68 1.136.990,78 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ - 215.591,92 

ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ  - - 

ΠΛΝΙΝ 727.458,46 1.403.463,72 

  
 

Απφ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο πειάηεο πνζφ € 7.261,90 αθνξά κε εθθαζαξηζκέλεο 

ζπλαιιαγέο θαη πνζφ € 693.754,78 εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο . 
 

Ξνζά ζε Δπξώ  31/12/2010 
  
31/12/2009  

      

ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ     

ΑΞΝΓΝΣΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ 2.778,35 8.044,24 

ΚΔΟΗΠΚΑΡΑ ΞΙΖΟΥΡΔΑ 5.836,08 5.836,08 

ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ - - 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 9.012,15 15.523,50 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΥΛ ΡΟΗΡΥΛ 2.701,65 6.428,42 

ΙΝΓ.ΔΘΘΑΘΑΟ. ΦΝΟΥΛ -ΡΔΙΥΛ ΔΡΖΠΗΑΠ 
ΓΖΙΥΠ. ΦΝΟΝ ΔΗΠΝΓ - - 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ & ΡΔΙΖ 1.505,30 3.296,04 

ΦΝΟΝΗ ΡΔΙΖ ΞΟΝΖΓ.ΣΟΖΠΔΥΛ 19.280,84 - 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΔ ΚΔΙΖ ΓΠ 48,16 879,81 

ΗΓΟΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ (ΗΘΑ) 17.695,20 19.947,79 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ 1.213,17 1.382,19 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 15.360,14 17.548,00 

ΠΛΝΙΝ 75.431,04 78.886,07 

 

8.13. Γαλεηζκόο  

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

     

 ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ     

ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ     

ΑΓΟΝΡΗΘΖ  ΡΟΑΞΔΕΑ  1,00 5,00 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΛΔΗΠΚΝ 1,00 5,00 
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8.14. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ  

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία δελ είρε δάλεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο 
κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε 

κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ ζηαζεξά 

πνζνζηά.  

8.15. Κηζζώζεηο  

Ζ Δηαηξία έρεη κηζζψζεη κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε 3 ΗΣ απηνθίλεηα. Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε 

ησλ κηζζσκάησλ ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ηα πξνζερή έηε: 

Ξνζά ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 

Κηζζψκαηα απηνθηλήησλ θαηαβιεηέα ζε 1 έηνο 36.636,44 33.818.,59 

Κηζζψκαηα απηνθηλήησλ θαηαβιεηέα κεηαμχ 2 έσο 5 

εηψλ 28.841,13 51.288,60 

8.16. Αλάιπζε ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ παζεηηθνύ  

Νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΞΑΘΖΡΗΘΝ   

ΔΜΝΓΑ ΣΟΖΠΔΥΠ ΓΝΙΔΚΔΛΑ (ΞΙΖΟΥΡΔΑ) 2.263,74 2.423,31  

 

8.17. Αλάιπζε πξνβιέςεσλ  

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο αθνινχζσο: 

   

Ξνζά ζε Δπξώ 

πνρξεώζεηο 
παξνρώλ 
απνρσξήζεσο 

    

πόινηπν 1/1/2009 44.250,00 

Σξέσζε απνηειεζκάησλ 2009 9.150,00 

πόινηπν 31/12/2009 53.400,00 

    

Σξέσζε απνηειεζκάησλ 2010 5.000,00 

πόινηπν 31/12/2010 58.400,00 

8.18. Αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ  

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 

(Ξνζά ζε επξώ) 31/12/2010 31/12/2009 

      

Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ κε 20% 11.680,00 10.680,00 

Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 20% - 19,32 

Απαηηήζεηο  θνξνι. Εεκηάο 55.861,20ρ20%  11.172,24 11.172,24 

ΠΛΝΙΝ 22.852,24 21.871,56 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίζζεθε κε θνξνι. ζπληειεζηή 20% δηφηη εθηηκάηαη φηη νη απαηηήζεηο απηέο ζα 
αλαθηεζνχλ κεηά απφ 3-4 ρξφληα.   
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8.19. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

   

Ξνζά ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΑΛΑΒΑΙ.ΦΝΟΝΠ ΦΝΟΝΙ.ΕΖΚΗΥΛ - 11.172,24 

ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΝΠ ΦΝΟΝΠ -980,68 626,96 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 25.148,92 - 

ΓΗΑΦ.ΦΝΟΝΙ.ΠΛΡΔΙ.ΑΞΝ 25% ΠΔ 20% - -2.518,17 

ΠΛΝΙΝ ΦΝΟΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 24.168,24 9.281,03 

     

8.19.1. Ππκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο, δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 

εάλ εθαξκφδακε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ   

ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΝΠ ΦΝΟΝΠ   

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ   

ΠΛΝΙΝ ΦΝΟΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ   

    

Θέξδε πξν θόξσλ    

    

Απαίηεζε θφξνπ εηζνδ. Δπί ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ 

(20%)  11.172,24 

Αλαβαιφκ. θφξνο επί ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ -980,68 626,96 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 25.148,92  

Φνξνινγηθή επίδξαζε κε εθπηπηφκελσλ 
δαπαλψλ/θνξνινγήζηκνπ εηζνδήκαηνο   

 ΓΗΑΦ.ΦΝΟΝΙ.ΠΛΡΔΙ.ΑΞΝ 25% ΠΔ 20% - -2.518,17 

ΠΛΝΙΝ ΦΝΟΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 24.168,24 9.281,03 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίζζεθε κε θνξνι.ζπληειεζηή 20% 

8.20. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ  

Ρν θφζηνο πσιήζεσλ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 194.784,19 235.721,82 

ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΡΟΗΡΥΛ 60.539,63 104.597,86 

ΞΑΟΝΣΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 14.260,49 16.404,21 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΜΝΓΑ 80.338,33 117.577,46 

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ 6.334,57 6.412,31 

ΠΛΝΙΝ 356.257,21 480.713,66 
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Νη δαπάλεο δηάζεζεο αλαιχνληαη γηα ηελ Δηαηξία σο αθνινχζσο: 

 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ     

ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΜΝΓΑ 11.433,05 1.800,20 

ΑΞΝΠΒ. ΞΑΓΗΥΛ ΠΡΝΗΣ. ΔΛΠΥΚΑΡ. ΠΡΝ 
ΙΔΗΡΝΟΓ. ΘΝΠΡΝΠ 31.672,87 32.061,55 

ΠΛΝΙΝ 43.105,92 33.861,75 

Νη δαπάλεο δηνίθεζεο αλαιχνληαη γηα ηελ Δηαηξία σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ    

ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 382.458,76 362.282,95  

ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΡΟΗΡΥΛ 54.847,31 60.493,04 

ΞΑΟΝΣΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 163.995,64 188.648,39 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 5.851,58 4.363,03 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΜΝΓΑ 57.212,65 80.040,14 

ΑΞΝΠΒ. ΞΑΓΗΥΛ ΠΡΝΗΣ. ΔΛΠΥΚΑΡ. ΠΡΝ 

ΙΔΗΡΝΟΓ. ΘΝΠΡΝΠ 52.389,62 47.115,29 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 5.000,00 9.150,00 

ΠΛΝΙΝ 721.755,56 752.092,87 

Ρν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

      

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ     

ΡΝΘΝΗ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ 703,86 - 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 11.738,80 5.869,40 

ΙΝΗΞΑ ΚΔ ΡΗΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΗΠ ΔΜΝΓΑ 3.800,42 3.436,67 

ΡΝΘΝΗ ΘΑΡΑΘΔΠΔΥΛ ΡΟΑΞΔΕΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ -570,79 -2.030,55 

ΡΝΘΝΗ ΡΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΙΝΓΑΟ. ΞΔΙΑΡΥΛ -20.623,10 -25.030,90 

ΡΝΘΝΗ ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ -6.342,43 -6.267,47 

ΡΝΘΝΗ ΑΠΦΑΙ. ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ - - 

ΡΝΘΝΗ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΘ. ΘΑΡΑΘ. - - 

ΞΟΝΠΝΓΝΗ ΠΛΔΓΓΖΡΗΘΝ - -161.206,13 

ΠΛΝΙΝ -11.293,24 -185.228,98 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΑΔΞΔ – Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (1/1-31/12/10) 31  Από 32 

 

Ρα ινηπά έζνδα θαη έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/10 31/12/09 

      

ΑΙΙΑ ΔΠΝΓΑ    

ΔΠΝΓΑ ΞΑΟΔΞΝΚΔΛΥΛ ΑΠΣΝΙΗΥΛ 26.624,93 21.075,53 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΑ ΔΠΝΓΑ 47,72 6,58 

ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ -ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΗΠ 12.716,63 1.976,00 

ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ - 175,16 

ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΟΝΖΓ.ΣΟΖΠ. 2,16 - 

ΠΛΝΙΝ 39.391,44 23.233,27 

    

ΑΙΙΑ ΔΜΝΓΑ    

ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΠΡΗΚΑ ΘΑΗ ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ 153,37 655,84 

ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ ΔΗΠΦΝΟΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ 

ΡΑΚΔΗΥΛ 1.238,65 3.629,23 

ΙΝΗΞΑ ΔΘΡΑΘΡΑ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΑ ΔΜΝΓΑ 2.184,74 3.224,83 

ΙΝΗΞΑ ΞΟΝΠΡΗΚΑ 2.000,00 - 

ΞΟΝΒΙ.ΔΗΠΦΑΙ.ΑΞΑΗΡΖΠΔΥΛ 262.344,72 144.068,21 

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΥΛ 62.800,00 - 

ΠΛΝΙΝ 330.721,48 151.578,11 

 

 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

ΔΠΝΓΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ   

Θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ 17.526,57 14.120,00 

 

Ξνζά ζε Δπξώ 31/12/2010 31/12/2009 

ΔΜΝΓΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ   

Ξξνκήζεηεο Αγνξψλ & Ξσιήζεσλ κεηνρψλ 1.352,19 99,77 

Εεκηέο απφ Ξψιεζε κεηνρψλ 28.912,00 - 

Ξξνβιέςεηο απνκνίσζεο κεηνρψλ 35.688,71 5.115,00 

ΠΛΝΙΝ 65.952,90 5.214,77 

 

8.21. Αλάιπζε ησλ θεξδώλ θαηά κεηνρή 

 Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδψλ θαηά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

Δηαηξίαο: 

  31/12/2010 31/12/2009 

Εεκηέο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο -883.289,49 -191.646,19 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ 411.255 411.255,00 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή -2,148 -0,466 

 

 

 



 

ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΑΔΞΔ – Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (1/1-31/12/10) 32  Από 32 

 

 

8.22. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε 18 άηνκα. Ρελ 
αληίζηνηρε πεξζηλή ρξήζε ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ αλεξρφηαλ ζε 16 άηνκα. 

8.23 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ξνζά ζε επξώ 31/12/2010 31/12/2009 

Ξαξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε θαη Πηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ IAS 

24     

Κηζζνί κειψλ δηνίθεζεο θαηαβιεκέλνη 149.214,39 156.611,63 

Ακνηβέο  κειψλ ΓΠ 1.405,00 8.780,00 

Απαηηήζεηο. απφ Γηεπζπλη.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθ. απφ ρξεκ/θεο ζπλαι. 21.099,34 80,40 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζ.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνηθ. απφ ρξεκ/θεο ζπλαι 68,09 5.707,18 

Έζνδα απφ ρξεκ/θεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ κέιε δηνηθήζεσο 1.704,19 264,87 

 

8.24. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 

α) Νη πάζεο θχζεσο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο , θαζψο θαη νη εθθξεκνχζεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

β) Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε  2010 θαη γηα ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη θάπνηα 
ζρεηηθή πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ην 

χςνο απηψλ.  
γ) Έρεη εγγξαθή πξνζεκείσζε πνζνχ €205.429,20 επί αθηλήηνπ γηα απαίηεζε απφ πειάηε. 
δ) Έρεη ρνξεγεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή πξνο ην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην πνζνχ € 234.776,23.  

8.25. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ  

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ 
Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

8.26 Ινηπέο πιεξνθνξίεο     

Γελ ππάξρνπλ 

 

                                                       Αζήλα 22 -02 - 2011 

 

                                                        ΝΗ ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΔΠ  

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ                           Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο            Ζ πεχζπλε Ινγηζηεξίνπ 

 

Σξήζηνο Β. Πηακαληάο                         Βαζίιεηνο Σξ. Πηακαληάο                Ξελειφπε Ι. Θνλδχιε 


