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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο 

VENMAN ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΗΓΩΛ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο VENMAN ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΗΓΩΛ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

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

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

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

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

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

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

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

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

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

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

ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

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

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

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

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 

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

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

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

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο VENMAN ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΗΓΩΛ 

ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

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

Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 

37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 27 Καξηίνπ 2014 

Ν Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Σξήζηνο Βαξγηεκέδεο  

Αξ Κ ΠΝΔΙ 30891 
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Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  Ππκβνπιίνπ ηεο “VENMAN ABEE” 

Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 

γηα ηε ρξήζε 2013 (15ε Δηαηξηθή Σξήζε), από  1/1/2013 – 31/12/2013 

 

Θχξηνη κέηνρνη,  

 

Έρνπκε ηελ ηηκή, λα ζαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο, γηα ηελ 

15ε εηαηξηθή ρξήζε 2013, πνπ θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2013 έσο 31/12/2013 θαη λα ζαο 

εθζέζνπκε ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Γ.Π. πνξεία ηεο, ηελ ακέζσο επφκελε ρξήζε: 

 

1. Ινγηζηηθέο Αξρέο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο VENMAN ABEE γηα ηε ρξήζε 2013 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ (ή IFRS) απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη 

θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια. 

 

2. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο  

Ρν 2013 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζηα € 6.243.573,60 έλαληη € 7.047.879,41 ην 2012, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 11,4% πεξίπνπ.  

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 2013  ππήξμε θεξδνθφξν κε  θέξδε πξν θφξσλ πνζνχ € 112.441,71 θαη 

θέξδε κεηά θφξσλ € 118.102,01 ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α.  

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ην 2013 θαηαλεκήζεθε, αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, σο εμήο: 

 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ  172.951,46 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΔΡΝΗΚΩΛ & ΖΚΗΡΔΙΩΛ  6.008.633,58 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞ.ΑΞΝΘΔΚ.& ΑΣΟΖΠΡΝ ΙΗΘΝ  62.305,86 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  1.243,25 

ΠΛΝΙΝ  6.243.573,60 
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3. Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο  

Ζ    πξαγκαηηθή   νηθνλνκηθή   θαηάζηαζε   ηεο   εηαηξείαο   είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη  

φηη  αληαπνθξίλεηαη  ζηελ εκθαληδφκελε  εηθφλα  ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. 

Ρα ζπλνπηηθά κεγέζε ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31/12/2013 ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είλαη : 

 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
  

Κε θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 1.256.246,58 1.402.498,30 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 3.904.026,00 4.578.214,64 

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 5.160.272,58 5.980.712,94 

   
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

  
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο 1.020.437,46 902.705,14 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 169.772,18 215.720,59 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.970.063,33 4.862.287,21 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 5.160.272,97 5.980.712,94 

 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξίαο : 

Α.

α)ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 3.904.026,39 4.578.214,64

   ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 5.160.272,97 5.980.712,94

β)ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 1.256.246,58 1.402.498,30

   ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 5.160.272,97 5.980.712,94

 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 1.020.437,46 902.705,14

 ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 4.139.835,51 5.078.007,80

 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 1.020.437,46 902.705,14

 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 1.256.246,58 1.402.498,30

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 3.904.026,39 4.578.214,64

ΒΟΑΣΞΟΝΘ. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 3.970.063,33 4.862.287,21
94,16%

64,36%81,23%

24,65%

24,34%

75,66%

17,78%

23,45%

76,55%

ΣΟΖΠΖ 2013 ΣΟΖΠΖ 2012

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΠ

4)

3)

2)

1)

98,34%
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Β.

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ,

ΣΟΖΚΑΡ. & ΔΞΔΛΓ. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚ. 275.149,84 174.174,47

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘΔΚ& ΞΖΟΔΠΗΩΛ 6.243.573,60 7.047.879,41

ΘΑΘΑΟΑ ΑΞΝΡΔΙ ΣΟΖΠ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ 112.441,71 -60.425,06

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 1.020.437,46 902.705,14

ΚΗΘΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 764.178,42 891.023,59

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘΔΚ& ΞΖΟΔΠΗΩΛ 6.243.573,60 7.047.879,41

ΚΗΘΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 764.178,42 891.023,59

ΘΝΠΡΝΠ ΞΩΙΖΘ ΑΞΝΘ & ΞΖΟ 5.479.395,18 6.156.855,82
14,47%

12,64%

-6,69%

2,47%5)

ΑΞΝΓΝΠΖ & ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ

6)

7)

8) 13,95%

12,24%

11,02%

4,41%

ΣΟΖΠΖ 2013 ΣΟΖΠΖ 2012

 

 

4. Ξξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο  

Ρν 2014 ζα είλαη αθφκε κία ρξνληά κε πνιιέο δπζθνιίεο, αιιά θαη ζηαζεξνπνίεζεο ιφγσ ηεο ηάζεο γηα 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα καο. Γηα ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο 

πξνβιέπνπκε δηαηήξεζε ζηα ίδηα επίπεδα, ίζσο θαη ειαθξά άλνδν 5-10% ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 2013 θαη 

επαλαθνξά ζηα επίπεδα ηεο ρξήζεο 2012. Πεκαληηθφο παξάγνληαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ νη ηηκέο ηνπ ραιθνχ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ θίλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ είλαη πάληα ππφ ηελ αίξεζε ησλ θχθισλ ηηκψλ κεηάιισλ (ραιθνχ)  πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζεηηθά ή  αξλεηηθά. 

Ξξνβιέπνπκε ινηπφλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο λα ππεξβεί ηα 7 εθαη. €. Ξαξά ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ πνπ εμαθνινπζεί θαη πθίζηαηαη ε εηαηξεία, ην απνηέιεζκα γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη λα είλαη 

επίζεο θεξδνθφξν,  πεξίπνπ 100 ρηι. € κεηά απφ απνζβέζεηο. Ζ εηαηξεία ζίγνπξα δελ κπνξεί λα κελ 

επεξεαζζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Νη πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ ζπλερίδνληαη θαη δηαθαίλεηαη φηη ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε πνζνζηφ πνπ ζα αγγίδεη ην 1/3 ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. Ξαξάιιεια ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, κε 

ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε αληηπξνζψπνπο.  

Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξά.. Ρα γεληθά έμνδα δηνίθεζεο θαη 

δηάζεζεο ζα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά θαη δελ ζα μεπεξάζνπλ ην 8% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΘΑΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΡΝ 2014 

Θπξίεο θαη θχξηνη κέηνρνη, ε Δηαηξεία ην 2013 παξνπζίαζε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 11,4% πεξίπνπ ε 

νπνία ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ελψ ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο θαη 

ηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. Πεκαληηθή επίδξαζε ζην απνηέιεζκα 

ζε ζρέζε κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, επέθεξε ηφζν ε κεησκέλε αλάγθε γηα ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, θαζψο πιένλ έρεη εληνπηζζεί ην πξνβιεκαηηθφ πειαηνιφγην θαη είλαη ππφ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε, φζν θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, 

ήηαλ ε επίηεπμε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πξν θφξσλ γηα ηε ρξήζε 2013. Γηα ηε ρξήζε 2014 πξνβιέπεηαη 

αχμεζε ζε € 7 εθ. κε ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ θφζηνπο ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα 
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επίπεδα. Ρα θέξδε πξνβιέπεηαη λα είλαη πεξίπνπ ζηα € 100.000 θαη γηα ην 2014. Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζην 2014 

ζε κία ζπξξηθλσκέλε αγνξά, λα ζπγθξαηήζεη ηα πνζνζηά ηεο θαη ην πειαηνιφγηφ ηεο. Πθνπφο καο είλαη λα 

είκαζηε ζε πιενλεθηηθή ζέζε, ζηε δηαθαηλφκελε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Ζ πξνζπάζεηα 

απνβιέπεη  έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα θαηαζηεί δπλαηή θαη λα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλνδηθή πνξεία κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη 

ζηγνπξηά. 

Ξαξακέλεη βέβαηα πάληα ζαλ ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ε αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 33% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη φηη είλαη εθηθηφ θαη ν πξψηνο ζηφρνο 

γηα ην 2014. Ν ζηφρνο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο είλαη ε Δηαηξεία λα θαηαζηεί εμαγσγηθή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο ελαζρφιεζεο ηεο 

εηαηξείαο κε ειηαθά ζπζηήκαηα, φπνπ νη πξννπηηθέο είλαη ηδηαίηεξα επνίσλεο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηαο απεμάξηεζεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην-

θπζηθφ αέξην θιπ) θαη ζηξνθήο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΞΔ) . 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ εθηφο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ θαη λέσλ νξγαλσηηθψλ 

ζρεκάησλ, ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμήο: 

-  Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζηειερψλ. 

-  Ξνηνηηθή αλαβάζκηζε-πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ.  

Κε πξσηαξρηθφ ζηφρν πάληα ηε ζπλερή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ ηεζεί γηα ην 2014  

νη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο : 

 Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε ηφζν ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνκέα.  

 Ππζηεκαηηθή πινπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο.  

 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ.  

 Ππλέρηζε ηεο πνιηηηθήο αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη 

ηδηαηηέξα ηεο απφθηεζεο κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πιεξέζηεξε απηνκαηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

  Δπηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο ιήςεο παξαγγειηψλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.    

 Δπσθειέζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο.  

 Γηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ παξαγσγήο.   

 Γηαξθήο βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο κε ζηφρν ηελ  πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ζπλερή θαη απμαλφκελε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαη ηέινο ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
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5. Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα 

ζηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) ρξήζεσλ, Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κειέηε αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ππνδνκψλ ζε ζπλέρεηα ελφο 

επξχηαηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, βνεζνχλ ηελ εηαηξία λα είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθή θαη λα 

πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηεο ζε λέεο αγνξέο. Θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη εηδηθφηεξα ε χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα αγνξά εμαθνινπζεί λα 

επεξεάδεη  ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπξξηθλνχκελεο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο, ηεο πηζησηηθήο αζθπμίαο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά 

επεξεάδεη νπζησδψο ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο 

απηνχ, ε δηαλπφκελε ρξήζε 2014 ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Ζ κηθξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηεο εηαηξίαο θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηεο δηαθνξνπνίεζε 

απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο είλαη αλαπφθεπθην φηη ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. Νη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε εηαηξία είλαη νη αθφινπζνη: 

 

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηελ 

εηαηξία αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα.  

 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη 

καθξνπξνζέζκσλ επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη βξαρππξφζεζκνο θαη 

θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε  ηεο εηαηξίαο ζε 

κφληκε βάζε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά.  

 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Γελ δηαθαίλεηαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη ηθαλά ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεηηθέο. Ξεξαηηέξσ ε 

δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη άλεπ θαζπζηεξήζεσο άληιεζεο απφ ηελ εηαηξεία ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ 

ζρεδφλ κεδελίδεη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν.  
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Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ φηη νη πσιήζεηο ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

πειάηεο κε ειεγκέλε απφ πιεπξάο θεξεγγπφηεηαο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη 

ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ θαη κε ηελ άκεζε 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα θαζψο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθψλ εγγπήζεσλ.      

 

 Θίλδπλνο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ 

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθχιηζεο ηεο αχμεζεο απηήο 

ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Ζ ελ ιφγσ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη θαη είλαη επρεξψο 

αμηνπνηήζηκε ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ 

θαηά παξαγγειία.  

 

Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο  

Νη νξγαλσηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ηεο επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ηελ αιινδαπή. Ζ εηαηξία 

πεηπραίλεη  λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο απφ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο 

ηεο εηαηξείαο θαη ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν 

πειαηψλ.  

 

Θίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο εηαηξείαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο  

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

θαηαλνκήο ησλ πσιήζεψλ ηεο ηφζν αλά  γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ 

φκσο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε σο ρακειφο. 

 

Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο      

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πνιχ ρακειφο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία δελ παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ 

παξαγσγήο πνηθίισλ πξντφλησλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο  

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο 

ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ.  
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Θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ε εηαηξία δεκηνπξγεί ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ νξγαληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφιπηε επηηπρία 

θαη ζε κφληκε βάζε, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αληίζηνηρε ξεπζηφηεηα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα.   

 

6. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο  

Ζ εηαηξία δελ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο σζηφζν έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα απεπζχλεηαη ζην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή 

εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ δηαξθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ αιιά θαη 

ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ρν ηκήκα απηφ απαζρνιεί έλα ηθαλφ επηηειείν ζηειερψλ, πνπ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ 

πξντφλησλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο, θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο. Δπίζεο ε εηαηξία πξνσζεί ηελ πψιεζε θαη εμέιημε ησλ πξντφλησλ ηεο κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

 

7. πνθαηαζηήκαηα 

Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. 

 

8. Αιιά ζεκαληηθά γεγνλόηα  

Απφ ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 2013 κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο εθζέζεσο δελ 

ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη ε φιε πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο βαίλεη νκαιά. 

 

9. ΓΗΑΘΔΠΖ ΘΑΘΑΟΩΛ ΘΔΟΓΩΛ ΣΟΖΠΔΩΠ 

Πχκθσλα κε ηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν 

δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ € 168.891,44 

 

  

ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 

Πρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα επελδπηηθά πιάλα, θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηηο αγνξέο,  πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
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Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί αθξάδαληε ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε ηζρπξή επηρεηξεκαηηθή ηεο δνκή, νη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε 

πάγηα ζηνηρεία, θαη βεβαίσο ε ζηνρεπκέλε πξνζήισζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο κε κεζνπξφζεζκε πξννπηηθή, παξέρνπλ ηελ ζηαζεξή θαη αζθαιή βάζε γηα ηελ ζπλέρηζε θαη 

ελδπλάκσζε ηεο κέρξη ζήκεξα ζηαζεξήο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο αμίαο 

ηεο πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο.   

 

Θεζζαινλίθε, 27/03/2014 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 

 

 

 

ΘΗΝΞΔΙΖΠ ΗΝΟΓΑΛΖΠ 

ΑΓΡ ΑΑ 250675 
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Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Ξνζά ζε € Πεκ. 31/12/2013 31/12/2012 (*)

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 6.1 1.074.986,93 1.234.641,61

Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.2 1.326,18 1.380,27

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.3 173.933,47 158.730,42

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 6.4 6.000,00 7.746,00

1.256.246,58 1.402.498,30

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 6.5 1.430.891,50 1.302.743,86

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 6.6 2.299.462,86 2.716.296,77

Ινηπέο Απαηηήζεηο 6.7 38.396,03 443.924,71

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.8 135.276,00 115.249,30

3.904.026,39 4.578.214,64

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 5.160.272,97 5.980.712,94

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.9 540.000,00 540.000,00

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 6.9 228.246,52 228.246,52

Ινηπά απνζεκαηηθά 6.9 83.299,50 86.842,88

Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ 6.9 168.891,44 47.615,74

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.020.437,46 902.705,14

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.3 0,00 0,00

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 6.10 25.599,17 27.599,45

Καθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 6.11 144.173,01 188.121,14

Πχλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ 169.772,18 215.720,59

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 6.12 2.157.258,85 2.880.234,27

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.13 39.009,62 39.110,55

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 6.14 1.401.672,83 1.508.104,78

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.15 372.122,03 434.837,61

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 3.970.063,33 4.862.287,21

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 4.139.835,51 5.078.007,80

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 5.160.272,98 5.980.712,94  

 

(*) Δπηζήκαλζε : Ρα ζπγθξηηηθά ππφινηπα ηεο 31.12.2012 έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ιφγσ πηνζέηεζεο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» ( Πρεηηθή Πεκείσζε 6.26) 
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Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 

Ξνζά ζε € Πεκ. 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2012 (*)

Ππλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο

Ξσιήζεηο 6.243.573,60 7.047.879,41

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 6.16 -5.479.395,18 -6.156.855,82

Κηθηό Θέξδνο 764.178,42 891.023,59

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 6.18 121.342,42 128.162,79

Έμνδα δηάζεζεο 6.17 -296.508,44 -313.496,33

Έμνδα δηνίθεζεο 6.17 -239.490,90 -225.197,73

Έμνδα εξεπλψλ 6.17 -2.358,23 -11.149,93

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.18 -72.013,43 -295.167,91

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Ξξν Φόξσλ 

Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ 275.149,84 174.174,47

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.19 0,00 127,87

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.19 -162.708,13 -234.727,40

Θέξδε πξν θόξσλ (δεκίεο ρξήζεο) 112.441,71 -60.425,06

 Φφξνη 6.20 5.660,30 -13.409,09

Θέξδε κεηά από θόξνπο (δεκίεο ρξήζεο) (Α) 118.102,01 -73.834,15

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα

Ξνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) πνπ παξνπζηάδνληαη απεπζείαο ζηελ

θαζαξή ζέζε -559,42 -3.477,40

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινηπψλ απνζεκαηηθψλ 44,28 0,00

Φφξνο εηζνδήκαηνο 145,45 695,48

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -369,69 -2.781,92

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (Α) + (Β) 117.732,32 -76.616,07  
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(*) Δπηζήκαλζε : Ρα ζπγθξηηηθά ππφινηπα ηεο 31.12.2012 έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ιφγσ πηνζέηεζεο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» (Πρεηηθή Πεκείσζε 6.26) 
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Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ – Έκκεζε κέζνδνο  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

01/01 - 

31/12/2013

01/01 - 

31/12/2012

Θέξδε ρξήζεο πξν θόξσλ 112.441,71 -60.425,06

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Απνζβέζεηο ρξήζεο 210.108,46 235.357,13

Ξξνβιέςεηο 37.614,09 283.146,00

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 1.496,92 950,89

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ -43.948,13 -47.580,76

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 161.769,75 234.599,53

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ -128.147,64 -111.301,02

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ 795.624,26 802.925,55

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ -2.521,84 0,00

(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Ξιελ ηξαπεδψλ θαη θφξσλ) -834.221,74 -251.033,78

(Κείσζε)/Αχμεζε  πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο 49.440,17 -57.465,26

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) -10.022,22 10.357,60

Κείνλ:

Σξεσζηηθνί /πηζησηηθνί ηφθνη -161.769,75 -234.727,40

Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην

ιεηη.θφζηνο θφξνη -7.783,68 -4.479,12

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 180.080,36 800.324,30

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -60.068,71 -99.711,17

Δηζξπάμεηο επηρνξήγεζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 4.701,00 7.467,15

Αχμεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ 1.746,00 0,00

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 127,87

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -53.621,71 -92.116,15

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 3.973.950,00 4.931.366,34

Δμνθιήζεηο καθξφζεζκσλ δαλείσλ -16.058,88 -128.161,40

Κείσζε  Βξαρππξφζεζκσλ  Γαλεηαθψλ πνρξεψζεσλ -4.064.323,07 -5.540.757,06

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -106.431,95 -737.552,12

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) +

(γ) 20.026,70 -29.343,97

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 115.249,30 144.593,27

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 135.276,01 115.249,30  
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Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Ινηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

Πύλνιν Ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, όπσο δεκνζηεύζεθε 540.000,00 228.246,52 86.842,88 135.760,83 990.850,23

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 -11.529,02 -11.529,02

Αλαπξνζαξκνζκέλν πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 540.000,00 228.246,52 86.842,88 124.231,81 979.321,21

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο

Κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ εηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε ρξήζεο 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2012 0,00 0,00 0,00 -73.834,15 -73.834,15

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2012 0,00 0,00 0,00 -2.781,92 -2.781,92

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 540.000,00 228.246,52 86.842,88 47.615,74 902.705,14

πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, όπσο δεκνζηεύζεθε 540.000,00 228.246,52 86.842,88 61.926,68 917.016,08

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 -14.310,94 -14.310,94

Αλαπξνζαξκνζκέλν πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 540.000,00 228.246,52 86.842,88 47.615,74 902.705,14

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο

Κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ εηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε ρξήζεο 2012 0,00 0,00 -3.543,38 3.543,38 0,00

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2013 0,00 0,00 0,00 118.102,01 118.102,01

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2013 0,00 0,00 0,00 -369,69 -369,69

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 540.000,00 228.246,52 83.299,50 168.891,44 1.020.437,46  
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1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

 Ζ VENMAN ABEE ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1998, κε ηελ αξρηθή επσλπκία «ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΖΙΗΑΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ.Π.Π.Ζ.Δ. Α.Δ.». Θαηφπηλ ηεο 

εμαγνξάο ηεο απφ ηελ MEVACO  Α.Δ. κεηνλνκάζηεθε ζε «MEVACO BΝΟΔΗΝ EΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.». 

 Κε αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην 20.000.000 δξρ, δηαηξνχκελν ζε δχν ρηιηάδεο κεηνρέο, ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 

€ 540.000,00 δηαηξνχκελν ζε 180.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Νη ελνηθηαδφκελεο εγθαηαζηάζεηο είλαη εκβαδνχ 

5.000m2. Ζ εηαηξεία κέζα ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, θαηάθεξε λα έρεη κία ζεκαληηθή αλάπηπμε, 

απμάλνληαο θάζε ρξφλν ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Δηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ θαη 

boiler, αθφκε ζε ζπλεξγαζία κε άιιε εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά πάξθα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γ.Δ.Ζ., πξνζπαζψληαο έηζη λα δηεπξχλεη ην αληηθείκελφ ηεο ψζηε απηφ λα πεξηιακβάλεη θαη εξγαζίεο πέξαλ 

ηνπ βαζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ λα έρνπλ φκσο ζρέζε κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Ρν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ αξηζκεί 

40 άηνκα θαη αλάινγα πξνζηίζεληαη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο. 

 Πηηο αξρέο ηνπ 2001 κεηαβηβάζηεθε ην 67% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ MEVACO Β.Δ.  

Α.Δ.,  εηαηξεία εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε πγηή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ζ εηαηξεία κε ηελ ζηήξημε 

ηεο κεηξηθήο θαη ηελ πξνβιεπφκελε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζπαζεί λα μερσξίζεη ζην 

θιάδν πνπ θπξίσο απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο.  

 Ρελ 1ε Λνεκβξίνπ 2011 δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ε ππ’ αξηζκφλ 11511 ηξνπνπνίεζε 

ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξίαο ζε VENMAN ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν VENMAN ABEE ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ πξσηνθφιινπ 

12759/18.10.2011 αλαθνίλσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Κε ηελ απφ 30/6/2012 απφθαζε ηεο 

ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζπκπιεξψζεθε ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο κε ηε ιέμε «ΔΗΓΩΛ» θαη 

ηξνπνπνηήζεθε ζπλαθφινπζα ζε VENMAN ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 

ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ (ΦΔΘ 10613, 1/10/2012).  

 

1.2 Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ 

 Ρν αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ησλ παξαθάησ πξντφλησλ:  

 Θαηαζθεπή ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, boiler, κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη ινηπφ 

ρνλδξηθφ εκπφξην. 

 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη εηαηξηθέο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) 

θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 
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(IASB) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ 

(IFRIC) ηεο IASB. 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο εξκελείεο ηνπο, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 

αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο 

παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη είλαη 

ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα (βιέπε παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2). 

 

2.1 Λέα πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα 

νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ρα 

ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 

   Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - Ξαξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ ησλ Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ 

Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν ΓΞΣΑ 13 

παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ 

απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην 

ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν πξφηππν δελ 

έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 

   Αλαζεώξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε 

Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο 

απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν 
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θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ 

θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ε Δηαηξεία 

αλακφξθσζε ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ19 θαη 

ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Ιάζε». Ζ 

αλαζεψξεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 

   ΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ 

Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε 

παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα 

απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ 

ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε 

κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 

   Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 

Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρα πξφηππα ζηα 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΞΣΑ 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 32 θαη ΓΙΞ 34. Νη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξίαο. 
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2.2  Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα 

νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα: 

 

   ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε 

πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα 

απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε 

αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 

επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή 

λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 

2013 ην ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Ξξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί 

ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο 

ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη 

βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν. Ρέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ξαξφια απηά νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ.  Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9, αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Ξξνηχπνπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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   ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πό Θνηλό 

Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο», 

ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο θαη 

Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12. 

Ρν ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ 

έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο 

Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Θνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint 

Arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ 

Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν 

ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο 

απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB 

εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην 

ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε ηίηιν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012 θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

   Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,  Πρήκαηα πό Θνηλό 

Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 

θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ 

κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ 

ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο 

ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, 

αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 

Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 θαη δελ 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
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   Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 ΘΑΗ ΓΙΞ 27) (εθαξκνγή 

γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο». Ρν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε 

θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη 

επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. 

Πηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί 

δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά 

επελδπηηθά θεθάιαηα. Νξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη 

επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη 

δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2013 

θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

   Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ππκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη 

ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 

   Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - 

Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε 

ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ξξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ 

ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 
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   Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - 

Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 39 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ν ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη 

ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 39. Ππγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν 

αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή 

θαλνληζκνχο. Πρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Νη 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, 

κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.. 

 

   ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 

ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία 

εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην 

θξάηνο, ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΔΓΓΞΣΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, 

Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ρν ΓΙΞ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ 

παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ 

Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

   Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ 

Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014) 

Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19 

«Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ 

κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα 

κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε 

ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ 

επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα 

επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (λα πξνζαξκνζηεί 

ζηνλ θάζε Όκηιν/Δηαηξία). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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   Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εθαξκνγή από 

01/07/2014) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Πηνλ Θχθιν 2010 - 2012 

πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 8, ΓΞΣΑ 13, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 24 θαη ΓΙΞ 38 

ελψ ζηνλ Θχθιν 2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Ξξφηππα ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 13 θαη ΓΙΞ 40. Νη 

βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα 

επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη ελ ιφγσ 

εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

   ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή από 

01/01/2016) 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ 

κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-regulated activities). Ν ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ. Ρν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή 

απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Ζ ζχληαμε  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ 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. Ρα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 

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. Νη 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. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία 

αχμεζε ή κία κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζην κέιινλ. 
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Θξίζεηο 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

 

 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ εηαηξία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη 

ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά 

αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο 

γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 

 Ξξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 

Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη 

εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. 

ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), 

ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε 

απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

 

 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ζ εηαηξία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο ζην κέιινλ.  

 

 Ξξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 

Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή 

κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε 

ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο.  
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 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2013 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

 Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ε 

Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα ηακεηαθήο ξνήο θαη 

λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

 

4. Πύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

 

4.1 Γεληθά 

Όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3, ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

 

4.2 Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα 

άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία 

παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 

άιιεο πεξηνρέο. Πχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, ε εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη ζε αλάιπζε θαηά ηνκέα. Δπίζεο, ε Δηαηξία 

δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 

4.3 Δλνπνίεζε 

Ζ εηαηξία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο  «MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «MEVACO A.E.», ε νπνία κεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην θαηά 67%. Ζ MEVACO A.E. αθνινπζεί ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

εηαηξίαο ζε απηά ηνπ νκίινπ. 
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4.4 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»).  

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο 

εχινγεο αμίαο. 

 

4.5 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Δλζώκαηα Ξάγηα 

Ρα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα 

επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή 

σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ 

απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Θηίξηα 30 έηε 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 3-17 έηε 

Απηνθίλεηα 8-10 έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο  3-13 έηε 

 

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

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Ρέινο, φηαλ νη ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. 
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Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια 

γεληθά θφζηε.  

 

4.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πηα Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 6 ρξφληα. 

 

4.7 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε.  Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο 

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

κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακηαθψλ Ονψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα 

πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 

νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, 

ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο 

εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.8 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε 

επηρείξεζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο», ε νπνία αλαιχεηαη παξαθάησ. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ 

δηνίθεζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. Ζ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε 

ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ είηε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα. 
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Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή 

(Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη   

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  

β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 

θξάηνο,  

γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Ρα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε 

ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

4.9 Απνζέκαηα  

Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ 

ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηνλ θαηάιιειν θαη ζρεηηδφκελν κε ηελ παξαγσγή κέξνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ, 

βαζηδφκελν ζηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ 

πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο απηψλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 

εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν θφζηνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

κέζνπ θφζηνπο.  

 

4.10 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ 

ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. 

 Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή 

φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη 

κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  
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4.11 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 

θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο 

ρξήκαηνο θαη ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ρα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

 

4.12 Κεηνρηθό θεθάιαην 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ 

απνθηάηαη. 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

4.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη 

ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο 

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

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο 

θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα 

ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε 

νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε 

ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 
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ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνζδηνξίδνληαη θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή 

ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

4.14 Ξαξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ζ 

εηαηξία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπο ηεο. Ρν κφλν πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ είλαη ε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ( κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ2112/20) γηα παξνρή ελφο εθάπαμ πνζνχ. Γηα ην παξαπάλσ 

πνζφ ε εηαηξία θάλεη πξφβιεςε φηαλ απηή ζεσξεί απαξαίηεηα βάζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

 

4.15 Δπηρνξεγήζεηο 

Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) 

πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο 

φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη 

ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ζπζρεηηζκνχ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 



  

Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2013 γηα ηελ  ρξήζε 

απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

33 

4.16 Ξξνβιέςεηο 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ 

παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα 

εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

είλαη πηζαλή. 

 

4.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εηνίκσλ πξντφλησλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα 

ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

-Ξσιήζεηο αγαζώλ θαη εηνίκσλ πξντόλησλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ ε εηαηξία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε 

ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

- Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη  

ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

- Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 

ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

- Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 

ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

4.18 Ιεηηνπξγηθέο Κηζζώζεηο 

Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη πιεξσκέο πνπ 

γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
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4.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

 

5. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

5.1 Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο 

νπνίνπο ζεσξεηηθά ππάγεηαη, είλαη θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο 

αγνξάο), πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αμηνπηζηίαο θαη νξζήο πινπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη κεηά ηαχηα άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα έρεη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θαηφπηλ νη θίλδπλνη αγνξάο. 

 

5.2 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

H έθζεζε ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 2013 2012  

Θαηεγνξίεο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ    

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 135.276,00 115.249,30  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 2.299.462,86 2.716.296,77  

Πύλνιν 2.434.738,86 2.831.546,07  

 

Ζ εηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη 

ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ν έιεγρνο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ 

ηξίησλ πεγψλ πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο αλ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ ιήςε εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ ή 

αλαιχζεσλ κε ινγηθφ θφζηνο. Ξηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη 

πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο. Δπίζεο φπνπ είλαη δπλαηφλ ιακβάλνληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

δελ έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ. 
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Θαλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή 

άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο. 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ. 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζεσξείηαη ακειεηένο.  

 

5.3 Θίλδπλνο αγνξάο 

 

i) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ξαξφηη ε εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη 

απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, 

αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Ζ Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη 

αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο. 

ii) Θίλδπλνο ηηκήο 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ πξψησλ & ινηπψλ πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη απφ 

ηξίηνπο. Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθχιεζεο ηεο αχμεζεο απηήο ζηελ 

ηηκή πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Ζ ελ ιφγσ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη θαη είλαη επρεξψο αμηνπνηήζηκε 

ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία. 

 

iii) Θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ - Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη 

καθξνπξνζέζκσλ επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη βξαρππξφζεζκνο θαη 

θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο ζε 

κφληκε βάζε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά.  

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2012: +/-2%). Νη αιιαγέο 

ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

  2013 2012 

  Ξνζά ζε  ρηι. € 1% -1% 2% -2% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο -14 +14 -28 +28 

Θαζαξή Θέζε -14 +14 -28 +28 
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iv) Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο  

Νη νξγαλσηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ηεο επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ηελ αιινδαπή. Ζ εηαηξία πεηπραίλεη  

λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο απφ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο 

εηαηξείαο θαη ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ.  

 

v) Θίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο εηαηξείαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο  

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πσιήζεψλ 

ηεο ηφζν αλά  γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε σο ρακειφο. 

 

vi) Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο      

Ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πνιχ ρακειφο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία δελ παξάγεη ζπγθεθξηκέλν 

θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο πνηθίισλ 

πξντφλησλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο  πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ 

δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ. 

 

5.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.  

Ζ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία 

βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 

επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη ηξηκεληαία. 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ εηαηξία 

αλαιχεηαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε ρηι.€

εληόο 6 

κελώλ

6 έσο 12 

κήλεο 1 έσο 5 έηε

αξγόηεξν 

από 5 έηε

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 1.402 0 0 0

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 2.157 0 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 372 0 0 0

Πύλνιν 3.931 0 0 0

2013

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

 

 Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είρε σο 

εμήο : 

 

Ξνζά ζε ρηι. €

εληόο 6 

κελώλ

6 έσο 12 

κήλεο 1 έσο 5 έηε

αξγόηεξν 

από 5 έηε

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 1.491 17 0 0

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 2.880 0 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 435 0 0 0

Πύλνιν 4.806 17 0 0

2012

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

 

 

Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

5.5 Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ 

Ρα έζνδα  ηεο εηαηξίαο θαη θαη’ επέθηαζε νη ηακεηαθέο ηνπ ξνέο δελ επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο 

επηηνθίσλ. Δπηπιένλ Ζ εηαηξία δελ δηαηεξεί ζηνηρεία ζην ελεξγεηηθφ ηνπ πνπ λα επεξεάδνληαη απφ 

δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, παξά κφλν θάπνηα βξαρππξφζεζκα επελδπηηθά ζηνηρεία εμαζθαιηζκέλεο απφδνζεο.  

 

5.6 Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη : 

 Λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο 

 Λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο ηηο ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην 

θφζηνο θαη θξνληίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. 

Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη ηελ επηζπκεηή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην κέξηζκα, λα πξνβεί ζε 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο. Ωο ίδηα θεθάιαηα λννχληαη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηνπ ππέξ ην άξηην, ησλ θεξδψλ εηο λέσλ θαη ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ (εθηφο δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο). 

Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηά ηεο κε βάζε ην δείθηε «Θαζαξφο δαλεηζκφο πξνο θέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» θαζψο θαη κε ηελ ζρέζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Παλ θαζαξφ δαλεηζκφ ε Δηαηξεία νξίδεη ην ζχλνιν ησλ 
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ηνθνθφξσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κείνλ ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηεο. Ρα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα 

θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» πιένλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.  

 

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα νη αλαθεξφκελνη δείθηεο είραλ σο 

εμήο: 

31/12/2013 31/12/2012

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε 0,00 16.820,09

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.401.672,83 1.491.284,69

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -135.276,01 -115.249,30

Θαζαξόο δαλεηζκόο 1.266.396,82 1.392.855,48

ΔΒΗΡDA 485.258,30 409.531,60

Θαζαξόο δαλεηζκόο / ΔΒΗΡDA 0,38 0,29  

Πε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε ζεηηθψλ EBITDA πνπ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο, ζηφρνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε ζε ρακειά επίπεδα. 

 

31/12/2013 31/12/2012

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 1.020.437,46 917.016,08

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -135.276,00 -115.249,30

Θεθάιαην 885.161,46 801.766,78

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 1.020.437,46 917.016,08

Ξιένλ: Γάλεηα 1.401.672,83 1.508.104,78

Πύλνιν θεθαιαίσλ 2.422.110,29 2.425.120,86

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ 36,55% 33,06%  
 

Πηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ν δείθηεο λα θηλεζεί ζε επίπεδα άλσ ηνπ 50% . 

31/12/2013 31/12/2012

Πχλνιν δαλεηζκνχ 1.401.672,83 1.508.104,78

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -135.276,00 -115.249,30

Θαζαξόο δαλεηζκόο 1.266.396,83 1.392.855,48

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 1.020.437,46 917.016,08

Ππλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 2.286.834,29 2.309.871,56

Ππληειεζηήο κόριεπζεο 55,38% 60,30%  

 

Πηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ν δείθηεο λα θηλεζεί ζε επίπεδα θάησ ηνπ 50% . 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (θ.λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα), 

επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη (σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

απνθηήζεθαλ), ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
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κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα 

απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν ή απφ ην Θαηαζηαηηθφ. 

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

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ. 

Ζ εηαηξεία έρεη ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

5.7 Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα  

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηνκέα ν νπνίνο είλαη ε θαηαζθεπή θαη εκπνξία ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, 

boiler, κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη ζε αλάιπζε θαηά 

ηνκέα ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. Ζ παξαθάησ παξνπζίαζε αθνξά αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ε θχξηα ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ είλαη ε Διιάδα.  Νη πεξηνρέο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε Διιάδα, ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηξίηεο ρψξεο. Νη πσιήζεηο ηεο 

εηαηξείαο αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα αλαιχνληαη σο εμήο : 

  31/12/2013 31/12/2012 

ΔΙΙΑΓΑ 4.989.105,18 5.471.166,95 

ΣΩΟΔΠ ΔΛΡΝΠ ΔΟΩΞΑΗΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ  464.099,99 635.460,45 

ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ 790.368,43 941.252,01 

Πύλνιν 6.243.573,60 7.047.879,41 
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6. Πεκεηώζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

6.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκεηψλνληαη θαηά ην πνζφ ησλ απνζβέζεψλ ηνπο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνζδηνξίζηεθε ε σθέιηκε δσή ηνπο θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο θαη ζχκθσλα κε απηά δηελεξγνχληαη νη 

ινγηζηηθέο απνζβέζεηο. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο 

εμήο : 

Θηίξηα

Κεραλήκαηα & Ρερ. 

Δγθαηαζηάζεηο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια & ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλ/ζεηο ππό 

εθηέιεζε ΠύλνινΙνγηζηηθή αμία ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2012 283.735,60 1.034.159,32 15.969,55 13.305,37 25.974,71 1.373.144,55

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 283.735,60 1.115.467,32 21.067,11 15.369,39 30.586,08 2.558.285,46

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 

απνκείσζε αμίαο -11.013,26 -212.573,08 -2.054,30 -5.943,25 0,00 -1.018.104,65

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2012 272.722,34 902.894,24 19.012,81 9.426,14 30.586,08 1.234.641,61

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 272.722,34 930.388,47 34.822,41 15.371,25 30.586,08 1.283.890,55

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 

απνκείσζε αμίαο -11.019,49 -186.089,33 -2.899,47 -5.424,24 -3.471,10 -208.903,63

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2013 261.702,85 744.299,14 31.922,94 9.947,01 27.114,98 1.074.986,92  

 

Θηίξηα

Κεραλήκαηα & 

Ρερ. 

Δγθαηαζηάζεηο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλ/ζεηο 

ππό 

εθηέιεζε Πύλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2012 283.735,60 1.034.159,32 15.969,55 13.305,37 25.974,71 1.373.144,55

Ξξνζζήθεο 0,00 90.425,58 6.097,56 2.064,02 0,00 98.587,16

Ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 6.493,79 6.493,79

Ξσιήζεηο – Κεηψζεηο 0,00 -11.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 -12.000,00

Απνζβέζεηο -11.013,26 -215.541,23 -2.054,30 -5.943,25 0,00 -234.552,04

Κεηψζεηο Απνζβέζεσλ 0,00 2.968,15 0,00 0,00 0,00 2.968,15

Κεηαθνξέο 0,00 1.882,42 0,00 0,00 -1.882,42 0,00

Ινγηζηηθή αμία ηελ  

31 Γεθεκβξίνπ 2012 272.722,34 902.894,24 19.012,81 9.426,14 30.586,08 1.234.641,61

Ξξνζζήθεο 0,00 33.899,00 15.809,60 5.945,11 0,00 55.653,71

Ξσιήζεηο – Κεηψζεηο 0,00 -6.404,77 0,00 0,00 0,00 -6.404,77

Απνζβέζεηο -11.019,49 -189.296,17 -2.899,47 -5.424,24 -3.471,10 -212.110,47

Κεηψζεηο Απνζβέζεσλ 0,00 3.206,84 0,00 0,00 0,00 3.206,84

Ινγηζηηθή αμία ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 261.702,85 744.299,14 31.922,94 9.947,01 27.114,98 1.074.986,92  
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6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Ρα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά αγνξαζζέλ 

ινγηζκηθφ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 1.061,36

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 22.143,05

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -20.762,78

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 1.380,27

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 23.558,05

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -22.231,87

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 1.326,18  

 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 1.061,36

Ξξνζζήθεο 1.124,00

Απνζβέζεηο -805,08

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 1.380,28

Ξξνζζήθεο 1.415,00

Απνζβέζεηο -1.469,09

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 1.326,19  

 

6.3 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  θαη ππνρξέσζε 

Πχκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν νξηζκέλα εηζνδήκαηα δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

απφθηεζήο ηνπο, αιιά θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ινγηζηηθή αξρή ηεο Δηαηξίαο είλαη λα 

αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ  

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ηνλ ρξφλν σξίκαλζεο ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο/ππνρξέσζεο.  

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη σο θνξνινγηθέο δεκηέο ζην βαζκφ πνπ ε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο κέζσ ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ είλαη πηζαλή. 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 4110/2013 απφ ηελ 1/1/2013 ηα λνκηθά 

πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή θφξνπ 26% θαη επηβάιιεηαη 10% παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα 

δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ 1/1/2014. 

Ν ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ε επίδξαζε ζην απνηέιεζκα γηα ηηο 

ρξήζεηο 2013-2012 αλαιχεηαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε € πόινηπν Αλαγλσξηζκέλεο Αλαγλσξηζκέλεο πόινηπν

1/1/2013 ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα 31/12/2013

Κε Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία

Άπια Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 2.084,66 0,00 -61.763,32 -59.678,66

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο -45.726,99 0,00 45.726,99 0,00

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία

Απαηηήζεηο 162.551,10 0,00 51.150,52 213.701,61

Ίδηα Θεθάιαηα

Απνζεκαηηθά -885,84 0,00 885,84 0,00

Φνξνινγηθέο δεκηέο 24.295,79 0,00 -24.295,79 0,00

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 1.942,15 0,00 1.135,89 3.078,04

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.469,55 145,45 2.217,47 16.832,47

Πύλνιν 158.730,42 145,45 15.057,60 173.933,47  

 

 

Ξνζά ζε € πόινηπν Αλαγλσξηζκέλεο Αλαγλσξηζκέλεο πόινηπν

1/1/2012 ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα 31/12/2012

Κε Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία

Άπια Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 3.778,98 0,00 -1.694,32 2.084,66

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο -31.977,85 0,00 -13.749,14 -45.726,99

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία

Απαηηήζεηο 112.921,90 0,00 49.629,20 162.551,10

Ίδηα Θεθάιαηα

Απνζεκαηηθά -885,84 0,00 0,00 -885,84

Φνξνινγηθέο δεκηέο 69.877,20 0,00 -45.581,41 24.295,79

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 2.064,91 0,00 -122,76 1.942,15

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 11.185,60 695,48 2.588,47 14.469,55

Πύλνιν 166.964,90 695,48 -8.929,96 158.730,42  

 

 

6.4 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 6.000,00 7.746,00  

 

Νη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ δνζείζεο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο, νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα επηζηξαθνχλ 

ηελ επφκελε ρξήζε. 

 

 

6.5 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Δκπνξεχκαηα 145.706,26 111.463,80

Ξξντφληα έηνηκα & εκηηειή 920.695,18 727.212,27

Ξξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο – αλαιψζηκα πιηθά- 

αληαι/θά & είδε ζπζθεπαζίαο 364.490,06 464.067,79

Πύλνιν 1.430.891,50 1.302.743,86  

 

 

6.6 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Ξειάηεο (αλνηθηφο ινγαξηαζκφο) 967.685,91 1.318.995,82 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 1.336.000,27 1.291.350,48 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 948.705,98 1.018.705,98 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο -952.929,30 -912.755,51

Θαζαξέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 2.299.462,86 2.716.296,77  

 

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ξνζό

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 283.146,00

Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00

πόινηπν θαηά ηελ 31.12.2012 912.755,51

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 40.173,79

Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00

πόινηπν θαηά ηελ 31.12.2013 952.929,30  

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην IFRS 7, παξαηίζεηαη αθνινχζσο: 

 

Ξνζά ζε ρηι. € 31/12/2013 31/12/2012

Αλακελόκελνο ρξόλνο είζπξαμεο:

Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο 1.253.094,38 2.184.156,08

Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 557.674,38 287.759,58

Κεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο 83.940,95 0,00

Κεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο 404.753,15 244.381,11

Πύλνιν 2.299.462,86 2.716.296,77  
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6.7 Ινηπέο απαηηήζεηο θαη Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Νη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην γηα θφξνπο 11.396,14 408.195,21

Σξεψζηεο δηάθνξνη 13.731,48 35.729,50

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 13.268,41 0,00

Πύλνιν Ινηπώλ Απαηηήζεσλ 38.396,03 443.924,71  

 

Πηελ θιεηφκελε ρξήζε ε εηαηξεία εηζέπξαμε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πνζφ €356.620,81 πνπ αθνξνχζε 

επηζηξνθή ΦΞΑ. 

 

6.8 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο εηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 

δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 135.276,00 115.249,30  

 

 

6.9 Ίδηα θεθάιαηα 

 

i) Κεηνρηθό Θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 180.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 3,00 ε θάζε κία. Ρν ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε € 540.000. 

 

ii) Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Ζ δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο :  

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 228.246,52 228.246,52  

 

iii) Ινηπά Απνζεκαηηθά 

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ ηεο εηαηξείαο, έρεη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε Δπξψ 

Ραθηηθό 

απνζεκαηηθό

Δηδηθά 

Απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

θαη Απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ Πύλνιν

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 64.023,78 3.543,38 19.275,72 86.842,88

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2012

 - Πρεκαηηζκφο Απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 64.023,78 3.543,38 19.275,72 86.842,88

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013

Απνζεκαηηθά πξνο θεθαιαηνπνίεζε/δηαλνκή 0,00 -3.543,38 0,00 -3.543,38

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 64.023,78 0,00 19.275,72 83.299,50  

 

Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έρεη ζρεκαηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δκπνξηθνχ Λφκνπ 2190/1920. 

Πηα αθνξνιφγεηα θαη ινηπά απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο  

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 

 

6.10 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 

Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ 

πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε 

ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. πάιιεινη πνπ 

παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχληαη κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε 

αλαίηηαο απφιπζεο.  

Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε 

αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Νη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Ζ θίλεζε ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο αλαιχεηαη παξαθάησ σο εμήο : 

 

31/12/2013 31/12/2012

Θαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο 27.599,45 24.735,86

Ξιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο -19.803,93 0,00

Θφζηνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα 17.244,23 -613,81

Ξνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 559,42 3.477,40

Θαζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 25.599,17 27.599,45
 

 

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 
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31/12/2013 31/12/2012

Θαζαξή ππνρξέσζε ζηελ έλαξμε 27.599,45 24.735,86

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηίεο ) πνπ αλαγλσξίζηηθαλ 

κε ηελ αιιαγή ηνπ ΓΙΞ 19 πνπ αλαγλσξίδνληαη 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα

559,42 3.477,40

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 16.305,85 -485,94

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 938,38 -127,87

Ξνζά αλαγλσξηδόκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 17.244,23 -613,81

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο/ ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο -19.803,93 0,00

Πύλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 
25.599,17 27.599,45

 

 

 

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο: 

 

31/12/2013 31/12/2012

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,5% 3,4%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,4% 3,4%

Κειινληηθέο απμήζεηο ζπληάμεσλ 2,0% 2,0%  

 

Κε βάζε ην ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ι.Ξ. 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 

1.1.2013 ην ζχλνιν ηνπ αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο ή ηεο αλαινγηζηηθήο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. 

 

 

6.11 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 Ρν ππφινηπν ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη: 

 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Ινηπέο πξνβιέςεηο 34.000,00 34.000,00

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ (Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ) 110.173,01 154.121,14

144.173,01 188.121,14

 

 

Νη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ πξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ θη ε αλάιπζή ηνπο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Ξξνβιέςεηο θόξνπ 

αλέιεγθησλ ρξήζεσλ

πόινηπν θαηά ηελ 1.1.2012 21.000,00

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 13.000,00

Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00

πόινηπν θαηά ηελ 31.12.2012 34.000,00

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 0,00

Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00

πόινηπν θαηά ηελ 31.12.2013 34.000,00

Βξαρππξφζεζκεο 0,00

Καθξνπξφζεζκέο 34.000,00  

 

Νη επηρνξεγήζεηο παγίσλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2013 θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012 αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

31/12/2013 31/12/2012

Ρελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 154.121,14 201.701,90

Δηζπξαρζείζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 0,00 0,00

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 43.948,13 47.580,76

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 110.173,01 154.121,14

Καθξνπξφζεζκεο 110.173,01 154.121,14

Βξαρππξφζεζκεο 0,00  0,00

Πύλνιν 110.173,01 154.121,14  

 

 

6.12 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Ξξνκεζεπηέο 623.770,04 999.676,33

Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ 305.007,39 232.030,35

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.228.481,42 1.648.527,59

Πύλνιν 2.157.258,85 2.880.234,27  

 

 

6.13 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, ρσξίδνληαη ζε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ 

θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζε ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Ινγαξηαζκφο εθθαζάξηζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 15.320,65 0,00

Φφξνο πεξαίσζεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 7.783,68

Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 23.688,97 31.326,87

Πύλνιν 39.009,62 39.110,55  
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6.14 Καθξνπξόζεζκεο θαη Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο 

 Ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 1.401.672,83 1.508.104,78

Ν δηαρσξηζκφο ζε καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν έρεη σο εμήο:

31/12/2013 31/12/2012

Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 0,00 0,00

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 0,00 0,00

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 0,00 16.820,09

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 1.401.672,83 1.491.284,69

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 1.401.672,83 1.508.104,78

Πύλνιν δαλείσλ 1.401.672,83 1.508.104,78  

Ρν ζηαζκηζκέλν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ αλήιζε ζε 9% πεξίπνπ γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη 8% γηα 

ηε ρξήζε 2012.  

 

6.15 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 31/12/2013 31/12/2012

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 85.526,58 126.783,98

Ξηζησηέο δηάθνξνη 286.595,45 298.031,41

Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα 0,00 10.022,22

Πύλνιν 372.122,03 434.837,61  

 

6.16 Θόζηνο πσιεζέλησλ 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηδφκελν σο έμνδν 3.722.248,40 4.300.696,83

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 576.572,60 702.576,09

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 712.556,83 660.779,93

Ξαξνρέο ηξίησλ 184.721,89 188.568,91

Φφξνη ηέιε 14.735,89 13.575,19

Γηάθνξα έμνδα 65.981,51 70.447,48

Απνζβέζεηο παγίσλ 202.578,06 220.211,39

Πύλνιν 5.479.395,18 6.156.855,82  
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6.17 Έμνδα δηάζεζεο / δηνίθεζεο/έξεπλαο 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 101.692,47 107.347,35

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 14.174,32 7.856,94

Ξαξνρέο  ηξίησλ 19.036,72 16.794,60

Φφξνη θαη ηέιε 0,00 0,00

Γηάθνξα έμνδα 160.605,04 180.060,58

Απνζβέζεηο 999,89 1.436,87

Πύλνιν 296.508,44 313.496,33  

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 101.692,47 107.347,35

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 67.349,87 56.988,98

Ξαξνρέο  ηξίησλ 26.352,95 18.631,52

Φφξνη θαη ηέιε 8.793,87 7.583,27

Γηάθνξα έμνδα 31.129,46 32.087,68

Απνζβέζεηο παγίσλ 4.172,28 2.558,93

Πύλνιν 239.490,90 225.197,73  

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ έξεπλαο ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 2.358,23 11.149,93  

 

6.18 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 7.440,00 3.314,65

Δζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ 63.199,21 77.128,14

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 44.003,22 47.720,00

Έθηαθηα θέξδε 1.699,99 0,00

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 5.000,00 0,00

Πύλνιν 121.342,42 128.162,79

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

Ξξνβιέςεηο ρξήζεο 47.305,85 35.000,00

Έθηαθηα έμνδα 3.815,18 10.457,21

Έθηαθηεο δεκηέο 3.196,91 1.564,70

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 8.521,70 0,00

Ξξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 9.173,79 248.146,00

Πύλνιν 72.013,43 295.167,91  
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6.19 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο :  

Ξνζά ζε € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα :

-Ρξαπεδψλ 0,00 127,87

Σξεκαηννηθνλνκηθώλ έμνδα :

- Ρξαπεδηθά δάλεηα θαη ζπλαθή έμνδα 162.708,13 234.727,40  

 

 

6.20 Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

Ρν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ηεο.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή ηεο εηαηξίαο, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, έρεη σο εμήο: 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Φφξνο ρξήζεο -8.511,47 0,00

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 -4.479,12

Έθηαθηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3845/2010 0,00 0,00

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 14.171,77 -8.929,97

Πύλνιν 5.660,30 -13.409,09

Θέξδε/ (Εεκίεο) πξν θόξσλ 112.441,71 -60.425,06

Ππληειεζηήο Φφξνπ 0,26 20%

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ -29.234,84 0,00

Ξξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιή ζηνλ ζπληειεζηή θφξνπ

 - Δπίπησζε αιιαγήο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 16.300,39 0,00

 - Φφξνο επί ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ -9.056,54 0,00

 - Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξήζεο -8.929,97

 - Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 -4.479,12

 - Αλαβαιιφκελε θνξνινγία θνξνινγηθψλ δεκηψλ 27.651,29 0,00

Ξξαγκαηηθή Γαπάλε Φόξνπ 5.660,30 -13.409,09  

 

 

6.21 Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο 

 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
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Γεζκεύζεηο 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία είρε πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελνηθίαζε θηηξίνπ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Ρα έμνδα ελνηθίαζεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη αλέξρνληαη ζε € 66.728,55 (€70.782,37 ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). 

Ρα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ σο θάησζη: 

 2012 

Δληφο ελφο έηνπο 64.896,00 

1-3 έηε 210.682,53 

Πύλνιν 275.578,53 

 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη ζπλεπψο νη θνξνινγηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ 

δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη επαξθή πξφβιεςε ε νπνία αλαιχεηαη ζηε ζεκείσζε 

6.11.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Λ. 2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 

2013 ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 6.22 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ρα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 2013 θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24, πξνο απηή κέξε έρνπλ σο 

εμήο: 



  

Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2013 γηα ηελ  ρξήζε 

απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

52 

Ξνζά ζε Δπξψ 31/12/2013 31/12/2012

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Κεηξηθή εηαηξεία 0,00 0,00

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 19.087,14 19.087,14

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Κεηξηθή εηαηξεία 205.743,64 269.048,09

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 28.114,81 22.443,00

 2) Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Ξνζά ζε Δπξψ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

α) Αγνξέο 

Κεηξηθή εηαηξεία 4.056,40 24.460,22

β) Ξσιήζεηο 

Κεηξηθή εηαηξεία 7.429,70 7.841,95

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 15.518,00

γ) Ινηπέο δαπάλεο

Κεηξηθή εηαηξεία 0,00 1.856,00

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 65.723,56 63.224,24  

 

Ρα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ ΓΠ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηελ 

εηαηξεία VENMAN TECH AE ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΠ ηεο VENMAN σο κέηνρνη θαη δηνίθεζε. 

 

  

6.23 Ξαξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

Νη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο εηαηξίαο πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

31/12/2013 31/12/2012

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

Ακνηβέο Γ.Π. απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο 22.225,77 31.189,99

Ακνηβέο Γ.Π. απφ παξνρή ππεξεζηψλ 15.600,00 15.600,00

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. 27.897,79 15.000,00

Ινηπέο παξνρέο 1.434,25

Πύλνιν 65.723,56 63.224,24  

 

 

6.24 Θέξδε/(Εεκίεο) αλά κεηνρή 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο 

αξηζκφο ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). 
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Ξνζά ζε €

01/01 - 

31/12/2013

01/01 - 

31/12/2012

Θέξδε(δεκίεο) πξν θφξσλ 112.441,71 -60.425,06

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.660,30 -13.409,09

Θέξδε(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (1) 118.102,01 -73.834,15

 Πηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία (2) 180.000 180.000

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (επξώ /κεηνρή):  (1)/(2) 0,6561 -0,4102  

 

 

6.25 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2013 θαη 2012, 

ήηαλ: 

31/12/2013 31/12/2012

πάιιεινη 8 7

Δξγαηνηερληθφ Ξξνζσπηθφ 27 31

Πύλνιν 35 38  

 

 

 

6.26 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Κε βάζε ην ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ι.Ξ. 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 1.1.2013 ην 

ζχλνιν ηνπ αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο ή ηεο αλαινγηζηηθήο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη 

άκεζα ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Θαηφπηλ ηνχηνπ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 αλακνξθψζεθαλ σο 

αθνινχζσο: 
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πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 31/12/2012 31/12/2011

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ, φπσο δεκνζηεχζεθαλ 9.710,77 10.324,58

 - Ξξνζαξκνγέο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 14.411,28 0,00

 - Ξξνζαξκνγέο ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο πεξηφδνπ ιφγσ 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΙΞ 19
3.477,40 14.411,28

πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ, κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 27.599,45 24.735,86

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/(ππνρξεψζεηο), φπσο δεκνζηεχζεθαλ 155.152,68 164.082,64

 - Ξξνζαξκνγέο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2.882,26 0,00

 - Ξξνζαξκνγέο ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο πεξηφδνπ ιφγσ 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΙΞ 19
695,48 2.882,26

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο κεηά ηελ 

αλαζεώξεζε ηνπ ΓΙΞ 19
158.730,42 166.964,90

Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 31/12/2012 31/12/2011

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ φπσο δεκνζηεχζεθαλ 917.016,08 990.850,23

 - Ξξνζαξκνγέο πξνεγνχκελεο ρξήζεο -11.529,02 0,00

 - Ξξνζαξκνγέο ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο πεξηφδνπ ιφγσ 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΙΞ 19
-2.781,92 -11.529,02

Ίδηα Θεθάιαηα κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 902.705,14 979.321,21

Δπίδξαζε ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
01/01 - 

31/12/2012

Θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο, φπσο δεκνζηεχζεθε -73.834,15

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 0,00

Θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο, (αλαδηαηππσκέλα ιφγσ ΓΙΞ 19) -73.834,15

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο, φπσο δεκνζηεχζεθε 0,00

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 -2.781,92

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο, (αλαδηαηππσκέλα ιφγσ ΓΙΞ 19) -2.781,92

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο, φπσο δεκνζηεχζεθε -73.834,15

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 -2.781,92

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο,  

(αλαδηαηππσκέλα ιόγσ ΓΙΞ 19)
-76.616,07
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6.27 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Ξέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 27/03/2014 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΘΑΗ 

ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 
Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 
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